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1. Yleistä
Käytetyt kuvamerkit
Vaaraohjeet

Tarkoituksen määritys
Röntgenkuvien ottaminen ja hallinta ja niiden yhdistäminen eläimeen ja sen omistajaan..

Tavaramerkit
Windows XP ja Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
DirectXTM, DirectDrawTM ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä.
Kaikki muut merkki- ja tuotenimet ovat kyseisen valmistajan tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Rekisteröinti
Vet-Exam plus-ohjelman rekisteröityneenä käyttäjänä sinulla on oikeudet kaikkiin ohjelman toimintoihin

FI (tilatun paketin mukaisesti) ja laajaan valikoimaan teknisiä tukipalveluita. Rekisteröinti on aktivoitava

Vet-Exam plus -ohjelmasta rastittamalla halutut asetukset ja tulostamalla rekisteröintikaavake tai
tehtävä merkinnät liitteessä olevaan rekisteröintikaavakkeeseen, ellei laitteistoon ole kytketty tulostinta.
Täytetty rekisteröintikaavake lähetetään faksilla, sähköpostina tai postitse Dürr NDT -yhtiölle.
DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 22
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Faksi: +49 7142 99381-299
Sähköposti: info@duerr-medical
Dürr NDT välittää tämän jälkeen järjestelmän avaavan koodin. Ohjelmistoa ei ole kopiosuojattu. Ohjelmisto saadaan kuitenkin kopioida ainoastaan kerran tietojen säilymisen varmistamiseksi. Ohjelmiston tai ohjelmiston dokumentaation monistaminen tai julkaisu ilman Dürr NDT:n etukäteen antamaa
suostumusta ei ole sallittua.

Ohjelmistolevyn säilyttäminen
Ohjelmistolevy tulee suojata valmistajan ohjeiden mukaan seuraavilta tekijöiltä:
- suora magneettinen säteily (kesto- tai sähkömagneettinen)
- sallitut rajat ylittävä tai alittava lämpötila
- sallitut rajat ylittävä tai alittava kosteus
- vauriot (naarmut, murtumat, vääntymät jne.)

Varmuuskopiointi
Ennen ohjelmiston asennusta on suositeltavaa varmuuskopioida kaikki tietokoneessa jo olevat ohjelmistot. Röntgenmoduulia käytettäessä (esim. yhdessä CRScanin kanssa) Vet-Exam plus -tietokantahakemiston säännöllinen varmuuskopiointi on välttämätöntä. Menettelytapoja koskevat ohjeet löydät
luvusta "Ohjeita varmuuskopioinnista"..

Vaikutus tietokoneeseen
Emme vastaa mahdollisista vaikutuksista tietokoneelle jo asennettuun ohjelmistoon.

Copyright
Copyright 2011 by Dürr NDT

Vet-Exam plusohjelmiston lisenssisopimus
– Lisenssinmyöntäjä myöntää lisenssinottajalle ei siirrettävissä olevan, ei yksinomaisen oikeuden käyttää "Vet-Exam plus" -ohjelmaa vastaanotollaan. Kaikki muunlainen käyttö, erityisesti luovuttaminen
4
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kolmannelle osapuolelle, on kiellettyä. Lisenssinottaja saa käyttää Vet-Exam plus -ohjelmaa vasta, kun
lisenssisopimus on tullut laillisesti päteväksi. Sopimus on solmittu, kun ohjelmistomaksut on maksettu
ja avauskoodi vastaavasti lähetetty.
– Kaikki oikeudet käyttöön annettuun ohjelmistoon ja käsikirjaan, erityisesti sen monistaminen kaikissa
muodoissa, säilyvät DÜRR NDT GmbH & Co. KG -yhtiöllä. Mikäli näitä sopimusehtoja on rikottu,
DÜRR NDT GmbH & Co. KG on oikeutettu irtisanomaan lisenssisopimuksen välittömästi ja kieltämään
ohjelman käytön siitä eteenpäin. DÜRR NDT GmbH & Co. KG takaa, että sen lisenssinottajalle toimittama ohjelmisto soveltuu määräystenmukaiseen käyttöön. Mikäli ohjelmassa ilmenee 12 kuukauden
takuuaikana puutteita, DÜRR NDT GmbH & Co. KG korjaa ne maksutta kuntoon tai toimittaa korvaavan ohjelman. Siinä tapauksessa, että korjaus tai korvaavan ohjelman toimitus eivät voimassa olevien
sääntöjen mukaisesti tuota toivottua tulosta, lisenssinottaja on oikeutettu palauttamaan ohjelmiston ja
vaatimaan ostohinnan hyvitystä.
– Vahingonkorvausvaateet ovat poissuljettuja, mikäli kyseessä ei ole aikomus tai törkeä tuottamuksellisuus tai olennaisten sopimusvelvollisuuksien loukkaaminen lisenssinmyöntäjän puolelta. Jos
ohjelmistoa käytettäessä tiedot katoavat lisenssinottajan Vet-Exam plus-tietopankista, DÜRR NDT
GmbH & Co. KG vastaa sen virheiksi katsotuista vahingoista vain, jos lisenssinottaja tekee tiedoistaan varmuuskopion sopivassa muodossa ja käyttöä vastaavin aikavälein, vähintään kuitenkin kerran
päivässä, jotta tiedot voidaan palauttaa jälleen virheen korjauksen jälkeen.
– DÜRR NDT GmbH & Co. KG ei vastaa minkäänlaisista omaisuus- tai henkilövahingoista, jotka johtu- FI
vat ohjelmiston käytöstä.

Käyttö
Yleistä
Ohjelmistoa käytetään samalla tapaa kuin yleisiä Windows-toimintoja. Poikkeavaan toimintatapaan
viitataan vastaavassa kohdassa käsikirjaa.
Hiiri
Napsautus:

Paina hiiren vasemmanpuoleista painiketta kerran ja vapauta

Kaksoisnapsautus:

Napsauta hiiren vasemmanpuoleista painiketta kaksi kertaa

Napsautus oikeasta painikkeesta:

Paina hiiren oikeanpuoleista painiketta kerran ja vapauta

Vedä ja pudota (vetovasemmalla):

Pidä hiiren vasemmanpuoleista painiketta painettuna kohteen tai kuvan päällä, liikuta hiirtä ja vapauta hiiren painike halutussa kohdassa.

Ota, vedä ja pudota:

Napsauta kohdetta, liikuta kohdetta hiirellä ja päästä kohde napsauttamalla painiketta uudelleen.

Seuraava kuvaus perustuu Windowsin perusasetuksiin
(oikean käden hiiri)
Napsautus:

Aktivoi painike tai paina painiketta. Valitse valikkokohta
tai toiminto.

Kohteen kaksoisnapsautus:

Kohde- tai kuvakohtaisten toimintojen aktivointi
(esim. kuvankäsittely).

Napsautus oikeasta painikkeesta:

Hae esiin valikko.

Vedä ja pudota:

Siirrä tai kopioi kohteita vedä ja pudota-toimintoa tukevien kohteiden
tai sovellusten välillä.

Ota, vedä ja pudota:

Piirrä graafinen kohde alku- ja loppupisteineen.
Säädä valoisuus tai kontrasti

Näppäimistö
Näppäimistön avulla voit käyttää Vet-Exam plus -ohjelman valikkoja tai syöttää tietoja.

2010/06/07

9000-608-120/30

5

Vet-Exam plus, pääikkunan tiedot

FI

Pääikkuna jakautuu seuraaviin osiin:
1. Otsikkorivi (ylhäällä)
2. Valikkorivi, jossa valikot "File" (tiedosto), "DICOM", "Study" (tutkimus) jne.
3. Moduulit (välilehdet), jossa välilehdet "Patient" (potilas), "X-ray" (röntgen), "Viewer" (valopöytä) jne.
4. Toimintorivi (vasen sarake)
5. Tilarivi (alhaalla) Max
Otsikkorivillä näkyvät vastaanoton nimi ja parhaillaan valittuna oleva potilas.
Tilarivillä näkyvät sisäänkirjautunut käyttäjä ja viimeksi ilmoitettu potilas.
Vikaprotokolla
Lokipalvelin, joka käynnistyy aina ohjelman käynnistyksen myötä, kirjaa ohjelman käytön aikana ilmenneet häiriöt ja ilmoitukset ja tallentaa ne ohjelman lopetuksen yhteydessä automaattisesti määrättyyn
tiedostoon. Nämä tiedostot (logx.rtf) sijaitsevat hakemistossa "..\Vet-Exam plus\bin" ja niistä voidaan
etsiä apua ongelmien syntyessä. Lokipalvelimen kuvake
sijaitsee Vet-Exam plus -ohjelman käytön
aikana oikealla alhaalla Windowsin tehtäväpalkissa.

Lokipalvelin voidaan avata kaksoisnapsauttamalla kuvaketta, jolloin saadaan näyttöön mahdolliset
häiriöilmoitukset. Napsauttamalla oikealla Windows-tehtävärivin lokipalvelinsymbolia voit lopettaa
lokipalvelimen valitsemalla "Quit".

6
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Älä sulje lokipalvelinta Vet-Exam plus -ohjelman käytön aikana!

Valintaikkuna
Question

Kysymysikkuna ilmestyy varmistuskysymyksenä, jolloin käyttäjällä on mahdollisuus vahvistaa, olla
suorittamatta tai keskeyttää toiminto.
Message

FI

Ilmoitukset antavat tietoa suoritettavista toiminnoista.
Warning

Varoitus ilmestyy näyttöön silloin, kun ohjelma on pystynyt suorittamaan toiminnon vain osittain tai ei
lainkaan.
Yleiset valikon kohdat tai toiminnot
Quit (valikko "File")
Tästä päästään sisäänkirjautumisikkunaan, jossa voidaan vaihtaa käyttäjää tai sulkea ohjelma.
Study
Tästä valikosta voidaan käynnistää tutkimukset, vaihtaa tutkimuksesta toiseen ja näyttää tai keskeyttää käynnissä olevat tutkimukset.
Tätä toimintoa käytetään yleensä yhdessä DICOMin kanssa (katso "Käsikirja Vet-Exam plus DICOM" ,
nro 9000-608-108/..). Tarvittaessa tilaa ja kytke DICOM keskeisen aktivoinnin kautta.

2010/06/07
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Configuration (valikko "Options")
Tästä valikkokohdasta voit kytkeä konfigurointivälilehden päälle tai pois, luoda pääkäyttäjän oikeuksilla
uusia asetuksia moduuliin (esim. uuden käyttäjän) tai muokata tietoja.
Contents (valikko Help)
Sisältö.
Help (F1) (valikko Help)
Tästä saadaan näyttöön ajankohtaiset moduulia koskevat ohjeet.
About Vet-Exam plus (valikko Help)
Tässä ohjelma voidaan rekisteröidä ja rekisteröidyt moduulit ja versiot näyttää.

Järjestelmää koskevat vaatimukset
Laitteisto ja ohjelmistot

FI

Tietokoneen ja sen eri osien (näyttöpäätteet, tulostimet, jne.) on oltava asennettu standardin
IEC 60950 (EN 60950) mukaan.
Tietokonelaitteistolle asetetut turvavaatimukset voivat olla erilaisia aina sen mukaan, mitä muita laitteita (videokamera, skanneri) on liitettyinä, lisätietoa löytyy kyseisistä käyttöohjeista.
Käyttöjärjestelmien kehityksessä huomioidaan aina käyttäjien jatkuvasti kasvavat
vaatimukset. Nykyisissä ammattimaisissa käyttöjärjestelmissä Windows XP ja Vista
on riittävästi multimediatoimintoja. Järjestelmän vakauden ja tietoturvallisuuden vuoksi
suosittelemme jompaa kumpaa näistä käyttöjärjestelmistä. Jos tietokoneeseen liitetään
muita järjestelmiä, vähimmäisvaatimukset voivat muuttua. Noudata kaikkien liitettyjen
järjestelmien vähimmäisvaatimuksia.
Tietokone
katso asiakirjaa "Kuvankäsittelyn tietokonejärjestelmien vähimmäisvaatimukset"
Varmuuskopiointi
Arkistointi ei ole varmuuskopiointia. Sitä käytetään kuvatietojen siirtoon Vet-Exam plustietopankista varastoon. Vet-Exam plus -tietokanta on suojattava päivittäisellä varmuuskopioinnilla.
Vet-Exam plus -tietokannan DBSDATA tallentavaksi tiedostojärjestelmäksi suositellaan ehdottomasti
NTFS:ää! Windowsin Convert.exe-ohjelmalla voidaan olemassa oleva FAT32-tiedostojärjestelmä
muuttaa NTFS:ksi!
DirectX versio 8.x tai uudempi
Laajennus Dürr NDT -röntgenkuvausjärjestelmään CRScan
Dürr NDT -röntgenkuvausjärjestelmässä CRScan käsitellään tärkeitä tietoja, joiden
katoaminen tekisi tietyissä tilanteissa uusien röntgenkuvien ottamisen välttämättömäksi. Ohjelma huolehtii kaikista mahdollisista seikoista tietojen katoamisen välttämiseksi.
Tämän varmuuden takaamiseksi Dürr NDT -röntgenkuvausjärjestelmien käytössä
edellytetään vähintään seuraavia järjestelmävaatimuksia: pitkäaikaisarkistointijärjestelmä
pitkäaikaisilla tallennusvälineillä (MOD, WORM, CDR, DVD-RAM).
Suositus: MOD ja nopea PCI-SCSI-2-Controller

8
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Kuvaruutu
17" kuvaputki ja 0,26 mm piste-etäisyys
Horisontaalitaajuus 92 kHz asti, vertikaalitaajuus 160 Hz asti
TCO 95, MPR II, TÜV-GS, CE-merkki ja röntgenkuvaukseen liittyvät lait ja asetukset
Käytetystä grafiikkakortti-kuvaruutu-yhdistelmästä ja niiden asetuksista (esim. resoluutio, värisyvyys, kontrasti, kirkkaus) riippuen kuvaruudun näytön laatu voi olla hyvinkin
erilainen. Erityisesti harmaan sävyjen ja yksityiskohtien näkyminen voi vaihdella. Jos kuvaruutunäyttöä halutaan käyttää röntgenkuvien diagnosointiin, on välttämätöntä todeta
vakioisuustarkastuksen avulla, että sen kuvannäyttötarkkuus on riittävä.
Tulostin
Periaatteessa kaikki Windowsin tukemat tulostimet

Asennus
Yleistä
Ennen ohjelmiston asennusta on suositeltavaa varmuuskopioida kaikki tietokoneessa olevat ohjelmistot. Jotta ohjelmiston voi asentaa tietokoneessa olevaan järjestelmään, on järjestelmän vastattava
luvussa "Järjestelmää koskevat vaatimukset" mainittuja tietoja.
Aseta Vet-Exam plus-CD-ROM sopivaan levyasemaan. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.
Jos näin ei käy, käynnistä install.exe-tiedosto Vet-Exam plus-CD-ROM:n päähakemistosta.

FI

Yhden paikan asennus
Suorittaaksesi yhden paikan asennuksen valitse asennuksen alussa "Application and database"
(sovellus ja tietopankki). Sinut opastetaan nyt valintaikkunoiden läpi ja voit mukauttaa ehdotetut polut.
Kun asennus on saatu onnistuneesti päätökseen, löydät Vet-Exam plus -ohjelman asennuksessa
valitusta Windowsin käynnistyvalikon otsikosta ja työpöydällä olevasta kuvakkeesta.
Verkkoasennus
Jos ohjelma asennetaan verkkoon, on tietopankin levyaseman oltava yhdistetty heti
kaikkiin työasemiin samalla tavoin.
Anna jokaisessa työasemassa palvelinpolulle tai levyasemalle levyasemakirjain. Sen on
oltava kaikissa asemissa täysin sama. Jotta olemassa olevien levyasemien kanssa ei
syntyisi ristiriitoja, kannattaa käyttää levyasemakirjaimena aakkosten loppupään kirjaimia
(esim. X, Y tai Z). Ota huomioon, että uusille levyasemille tai alueille joudutaan ehkä määrittämään vielä käyttöoikeudet.
Ensimmäinen työasema/tietopankki
Valitse ensimmäisen työaseman asennuksessa "Application and database", asentaaksesi ensimmäisen työaseman ja samanaikaisesti tietopankin palvelimelle. Kaikki tiedot asennuksen sivulle "Database
directory" (tietopankkihakemisto) asti koskevat paikallista työasema-asennusta. Aseta nyt tietopankkihakemisto siihen levyasemakirjaimeen, jonka aikaisemmin annoit palvelinpoluksi. Seuraavaksi näkyviin
tulee ikkuna "Note for multi-workstation systems" (ohje monipaikkajärjestelmiin). Merkitse tämä polku
muistiin, sillä joudut syöttämään sen muiden työasemien asennuksessa. Valitse loput hakemistot ja
tee asennus loppuun.
Muut työasemat
Asentaaksesi toisen työaseman käytettäväksi verkkotietopankin kanssa, valitse "Application only"
(vain sovellus). Kaikki tiedot asennuksen sivulle "Find database directory" (etsi tietopankkihakemisto)
asti koskevat paikallista työasema-asennusta. Valitse tältä sivulta se polku, joka näkyi tietopankin
asennuksessa kohdassa "Note for multi-workstation systems". Valitse Vet-Exam plus -merkki käynnistysvalikon vastaavasta ryhmästä.
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Ohjeita varmuuskopioinnista
Toimenpiteen tarpeellisuus
Tietojen varmuuskopiointi on ehdottoman välttämätöntä, koska järjestelmän toimintahäiriö saattaisi aiheuttaa tietojen menetyksen. Varmuuskopiointi suojaa myös virheellisen
käytön tai järjestelmän tuhoutumisen (tulipalo, vesivahingot, ...) aiheuttamalta tietojen
menetykseltä. Varmuuskopiointia ei saa sekoittaa Vet-Exam plus -arkistointiin, koska
arkistoinnin avulla voidaan tallentaa vain kuvia ja niihin kuuluvia tietoja.
Vet-Exam plus -tiedot
Vet-Exam plus -yksipaikka-vakioasennuksen kuva- ja potilastiedot ovat
hakemistossa C:\Vet-Exam plus\dbsdata. Jos et ole käyttänyt vakioasennusta, voit konfigurointivalikosta välilehdestä "System Info" katsoa, minne tiedot tallennetaan. Lisätietoja saat osasta "Konfigurointi".
Menetelmät
Jos kiintolevyn tiedot halutaan tallentaa magneettinauhalle tai muuhun varmuuskopiovälineeseen
(nauha-asema, vaihdettava kiintolevy, ...), ei kaikkia tiedostoja ole välttämätöntä kopioida joka kerralla.
FI Siten kerran asennetut ohjelmatiedostot (esim. Microsoft Windows, Microsoft Excel, ...) pysyvät tavallisesti muuttumattomina. Niitä ei siis ole välttämätöntä tallentaa joka päivä uhraten paljon aikaa. Toisaalta kaikki yhden työpäivän aikana tehdyt muutokset ja uudet tiedostot tulee voida palauttaa milloin
tahansa. Tietojen säilyvyys varmistetaan parhaalla mahdollisella tavalla, kun yhdistetään seuraavassa
esitetyt varmuuskopiointimenetelmät.
Täydellinen varmuuskopiointi
Tällöin kopioidaan kaikki tiedostot valitun levyaseman kaikista alahakemistoista. Kaikissa varmuuskopiointiohjelmistoissa on mahdollista sulkea kopioinnin ulkopuolelle tiettyjä tiedostoja tai hakemistoja
– esimerkiksi itse varmuuskopiointiohjelma (tämä on asennettava hätätilanteessa joka tapauksessa
CD-ROM-levykkeeltä) tai väliaikaiset työhakemistot.
Lisääntyneen tiedon varmuuskopiointi
Lisääntyneen tiedon varmuuskopioinnissa – toisin kuin täydellisessä varmuuskopioinnissa – kopioidaan vain ne tiedostot, joita on muokattu viimeisimmän varmuuskopioimisen jälkeen. Tätä varten kullakin tiedostolla on tiedostonimen ja luontipäivämäärän lisäksi tunnusmerkkinä arkistolippu. Ohjelma
poistaa tämän tunnusmerkin täydellisen varmuuskopioinnin yhteydessä ja asettaa sen takaisin aina
heti, kun tiedostoon kirjoitetaan uudestaan. Täydellisen varmuuskopioinnin yhteydessä tietokoneen
tila voidaan palauttaa kuten se oli minä tahansa päivänä. Tämä on hyödyllistä erityisesti silloin kun
tietopankissa oleva virhe tai virus huomataan vasta muutamaa päivää myöhemmin. Uusimmassa
varmuuskopiossa voisi olla jo vaurioituneita tiedostoja. Lisääntyneen tiedon varmuuskopiointiin liittyy
kuitenkin tietty riski, jos se on ainoa menetelmä. Jotta kiintolevyn tila saataisiin palautettua täydelleen,
on vanhastakin täydellisestä varmuuskopiosta tehtävä kopio. Tämän jälkeen ohjelman tulee antaa
lukea kaikki olemassa olevat lisääntyneen tiedon varmuuskopiot. Ainoastaan näin voidaan taata, että
todellakin kaikki muutokset pystytään palauttamaan. Tässä saattaa viedä hyvin kauan aikaa. Sen takia
on järkevää yhdistää lisääntyneen tiedon varmuuskopiointi ja täydellinen varmuuskopiointi.
Varmistamisstrategia
Yhdistämällä täydellinen varmuuskopiointi ja lisääntyneen tiedon varmuuskopiointi voidaan palauttaa
jopa kolmen edeltäneen kuukauden tiedot milloin tahansa. Tässä kappaleessa kuvattuja menetelmiä
käyttämällä voidaan myös taata se, ettei yhden yksittäisen nauhan vaurioituminen aiheuta suuria negatiivisia seurauksia, vaikka sen tiedot katoaisivatkin kokonaan. Tällöin menetetään ainoastaan yhden
päivän aikana tehdyt muutokset. Kuvattuja menettelytapoja voidaan luonnollisesti käyttää kaikkiin tallennusvälineisiin kuten esim. zip-levyasemiin tai vaihdettaviin kiintolevyihin. Tietojen säilyvyys taataan
parhaiten käyttämällä yhdeksää nauha-aseman nauhaa (tai vaihdettavaa tallennusvälinettä).
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Nauhat kannattaa merkitä seuraavasti: :
Nauha 1: maanantai
Nauha 2: tiistai
Nauha 3: keskiviikko
Nauha 4: torstai
Nauha 5: perjantai 1
Nauha 6: perjantai 2
Nauha 7: perjantai 3
Nauha 8: kuukausi 1
Nauha 9: kuukausi 2
Aloita varmuuskopiointi jonakin perjantaina suorittamalla nauhalle "perjantai 1" täydellinen varmuuskopiointi. Suorita lisääntyneen tiedon varmuuskopiointi seuraavan viikon maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina niille tarkoitettuihin tallennusvälineisiin. Käynnistä seuraavana perjantaina taas
täydellinen varmuuskopiointi, mutta käytä tällöin nauhaa "perjantai 2". Suorita seuraavalla viikolla maanantaista torstaihin lisääntyneen tiedon varmuuskopiointi nauhoille "maanantai" - "torstai" poistamatta
niissä olevia vanhoja lisääntyneen tiedon varmuuskopioita. Käynnistä seuraavana perjantaina jälleen
täydellinen varmuuskopiointi ja käytä tällöin nauhaa "perjantai 3". Seuraavalla viikolla kaava säilyy
ennallaan; olemassa olemattoman nauhan "perjantai 4" sijaan käytä nauhaa "kuukausi 1" täydellistä
varmuuskopiointia varten. Tämä varmuuskopiointikaava toistuu kuukauden ajan. Seuraavaksi kirjoita
FI
täydellinen varmuuskopiointi nauhalle "kuukausi 2". Sen jälkeen kierto alkaa jälleen alusta. Kaikista
nauhoista, joihin on tallennettu täydelliset varmuuskopiot (perjantai 1, perjantai 2, perjantai 3, kuukausi
1 ja kuukausi 2), tulee poistaa kaikki tiedot ennen kuin niitä käytetään uudelleen tai niihin voidaan
päällekirjoittaa. Lisääntyneen tiedon varmuuskopiointiin käytetyistä nauhoista tulee poistaa tiedot vain
kerran neljässä viikossa, kun lisääntyneen tiedon suuruus edellyttää tätä. Päivittäin muokattavat tietopankin tiedot lisäävät varmuuskopioitavaa tietomäärää valtavasti. Tosin varmuuskopiointiohjelmiston
pakkaustoiminto toimii tällöin myös tehokkaammin.
Yksinkertaistettu strategia
Pienempiä tietomääriä varten varmuuskopiointikaavaa voidaan yksinkertaistaa; tällöin tarvitaan vain
neljä nauhaa. Nauhat kannattaa merkitä seuraavasti: :
Nauha 1: maanantai / keskiviikko
Nauha 2: tiistai / torstai
Nauha 3: viikko 1
Nauha 4: viikko 2
Käynnistä ensimmäisenä perjantaina täydellinen varmuuskopiointi nauhalle "viikko 1". Päivittäiset
lisääntyneen tiedon varmuuskopiot tallennetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin nauhalle 1, tiistaisin ja
torstaisin nauhalle 2. Käytä seuraavana perjantaina nauhaa 4 täydelliseen varmuuskopiointiin. Tämän
jälkeen kierto alkaa alusta uudelleen. Tällä menettelyllä voidaan palauttaa tiedot kolmelta edeltävältä
viikolta.
Laitteet
Levykkeitä käyttävät levyasemat eivät sovellu tietomäärän ja tietojen säilymisen epävarmuuden vuoksi
Vet-Exam plus -ohjelmistossa käytettävään varmuuskopiointiin. Periaatteessa varmuuskopiointilaitteiksi sopivat kaikki levyasemat. Seuraavassa joitakin esimerkkejä:
– nauha-asemat (streamer)
– vaihtolevyasemat (Syquest, Iomega, ...)
– Iomega Zip-Drive
– MO-asemat (Fujitsu, 3M, HP, ...)
– CD-kirjoittimet/-päällekirjoittimet
– DVD-RAM
– DVD-R
– DVD+R
– Blue-Ray-Disc (BD-R)
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2. Konfigurointi
Ohjelmiston paikallinen aktivointi
Jotta voisit käyttää ohjelmistoa halutussa toimintalaajuudessa, sinun on suoritettava sen aktivointi.
Ilman aktivointia voit ohjelmiston täydessä toimintalaajuudessa luoda vain 30 eläintä ja niiden omistajaa. Lisäksi ohjelma voidaan käynnistää vain 50 kertaa.
Aktivoidaksesi ohjelmiston toimi seuraavasti:
Rekisteröintitietojen välittäminen
Otathan huomioon, että rekisteröinnin yhteydessä syntyy lisäkustannuksia. Hinnat näet Dürr NDT:n
voimassa olevasta hinnastosta tai voit tiedustella niitä alan erikoisliikkeestä.
Käynnistä ohjelmisto.
Näkyviin tulee rekisteröinti-ikkuna "Vet-Exam plus".

FI

Voit hakea rekisteröinti-ikkunan esiin myöhemminkin "Help"-valikosta valikkokäskyllä "About Vet-Exam
plus".
Napsauta painikkeeseen "Register" (rekisteröinti).
Ikkuna "Activate" (aktivointi) avautuu.
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FI

Vasemmalla puolella olevista painikkeista pääset ikkunoihin, joissa voit syöttää tietoja.

Kaavake
Tästä painikkeesta voit vaihtaa ikkunaan, jossa syötät vaadittavat tilaustiedot.
Syötä kenttään "Your address" (osoitteesi) ja kenttään "Serial numbers" (sarjanumero) vaadittavat
tiedot.
Valitse alhaalta sarakkeesta "You would like to buy" (haluat ostaa) ne moduulit, jotka haluat aktivoida.
Sarakkeessa "You now have" (sinulla on nyt) näet ne moduulit, jotka on jo aktivoitu.
Vet-Exam plus -moduuli on vakiona valittu ja se on aktivoitava.
Suorita rekisteröinti puhelimitse, faksilla tai sähköpostitse.
Suorittaessasi rekisteröinnin puhelimitse ota tilauskaavakkeen tiedot ja "Station no." (asemanurmero)
lähellesi valmiiksi. Asemanumero syötetään kenttään "System".
Tulosta tilauskaavake
Vie tilauskaavake
Lähetä tilauskaavake sähköpostitse
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Syötä aktivointikoodi keskeisesti
Koodi
Painikkeesta vaihdat ikkunaan, jossa sinun on syötettävä Dürr NDT:ltä saamasi "DBS-koodi".
Kun olet saanut koodin Dürr NDT:ltä:
Käynnistä Vet-Exam plus -ohjelmisto ja avaa rekisteröinti-ikkuna.
Napsauta painiketta "Koodi".
Syötä "DBS-koodi".
Keskeisen aktivointikoodin voit syöttää verkon miltä tahansa työasemalta.
Vahvista syöttö painamalla "OK".
Näkyviin tulee ilmoitus.

FI

Vahvista painikkeella "OK".
Näkyviin tulee ikkuna paikallisesti käytettävissä olevien moduulien aktivointia varten.

Moduulien konfigurointi
Yleistä
Kun Vet-Exam plus käynnistetään, välilehti "Configuration" ei ole näkyvissä. Välilehti "Configuration"
tulee näkyviin, kun napsautat valikkorivistä valikkoa "Options/Display configuration". Välilehdestä
"Configuration" voidaan hakea Vet-Exam plus -ohjelman perusominaisuudet ja säätää niitä.
Huomaa, että väärät asetukset saattavat johtaa toimintahäiriöihin tai tietojen menetykseen!
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Konfigurointi / käyttäjä

FI

Yleistä
"User"-kansiossa (käyttäjäkansio) voidaan valtuuttaa eri henkilöitä Vet-Exam plus -ohjelmiston käyttöön. Tällöin voidaan osoittaa kaikille eri vastaanotoille eri käyttäjät. Jokaisella valtuutetulla käyttäjällä
voi olla yksittäisiä vastaanoton toiminta-alueiden käyttöoikeuksia tai kaikki käyttöoikeudet.
Sisäänkirjautuminen välttämätöntä
Jos valintakenttä "Login required" (sisäänkirjautuminen välttämätöntä) ei ole aktivoitu, Vet-Exam plus
voidaan käynnistää ja Vet-Exam plus -ohjelmistoon voidaan tehdä toimintojen ja ominaisuuksien muutoksia ilman salasanaa. Valintakentän "Login required" avulla määritetään aina valtuutettujen käyttäjien
laitteiston käyttöoikeus. Käynnistettäessä Vet-Exam plus -ohjelmistoa ja tehtäessä siihen sen toimintoja ja ominaisuuksia koskevia muutoksia ohjelma kysyy salasanaa.
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Näytettävien valintakenttien merkitykset
"Status":

tällä hetkellä sisäänkirjautuneen käyttäjän nimi

"User":

tämänhetkisen vastaanoton käyttäjäluettelo

"Password":

käyttäjän salasana

"Full name":

käyttäjän koko nimi

"Initials":

käyttäjän nimen lyhenne

"Practice":

luettelo luoduista vastaanotoista

"Job function":

luettelo tehtävänimikkeistä

"Access rights":

luettelo käyttöoikeuksista vastaanotoilla

Sisäänkirjautumisikkuna

FI

Näytössä näkyy valitun käyttäjän vastaanotto. Jos käyttäjä on osoitettu useammille vastaanotoille,
haluttu vastaanotto voidaan valita luettelosta.
Salasanojen syöttäminen
Mikäli käyttäjän ja salasanan nimet ovat identtiset, salasanaa ei tarvitse antaa sisäänkirjautumisen yhteydessä (esim. "User" = Virtanen, "Password" = Virtanen). Jos merkintäkenttä on tyhjä, voit käynnistää Vet-Exam plus -ohjelmiston ilman käyttäjän ja salasanan
ilmoittamista. Tällä asetuksella käyttäjiä ja käyttöoikeuksia ei voida hallinnoida.

Käyttäjän vaihtaminen
Vet-Exam plus -ohjelmiston aktiivinen käyttäjä voidaan vaihtaa kahdella tapaa.
Ohjelmassa
Aktiivinen käyttäjä näkyy vasemmalla alhaalla tilarivillä. Napsauttamalla "Name", kun käyttäjä on kirjautunut sisään, voidaan valita kyseisen vastaanoton toinen käyttäjä.
Käynnistäminen ja lopettaminen sisäänkirjautumisikkunasta
Lopeta ohjelma sisäänkirjautumisikkunaan saakka. Valitse luettelosta haluttu käyttäjä ja kirjoita oikea
salasana. Näytössä on valitun käyttäjän vastaanotto. Jos käyttäjä on osoitettu useammalle vastaanotolle, haluttu vastaanotto voidaan valita luettelosta. Vahvista valintasi painamalla painiketta "Login".
Käyttäjä on nyt kirjautunut sisään. Aktiivinen käyttäjä näkyy vasemmalla alhaalla ohjelmaikkunassa.
Jos käyttäjää ei ole osoitettu valitulle vastaanotolle, ohjelma vaihtaa automaattisesti käyttäjän omalle vastaanotolle.
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Käyttäjätietojen muokkaaminen
Käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien muokkaamista varten Vet-Exam plus -ohjelmistossa tarvitaan
vastaavat hallinnointioikeudet. Muokkaustila avataan näpäyttämällä painiketta "Muokkaa käyttäjätietoja". Kirjoita koko nimeä, lyhennettä, vastaanottoa ja työtehtävää koskevat muutokset vastaaviin
tekstikenttiin.
Käyttäjätietojen tallentaminen
Tallenna muutokset napsauttamalla painiketta "Tallenna uudet tai muokatut/muutetut käyttäjätiedot".
Jos haluat hylätä muutokset, paina painiketta "Hylkää annetut tiedot".
Uuden käyttäjän ilmoittaminen
Käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien muokkaamista varten Vet-Exam plus -ohjelmistossa tarvitaan
vastaavat hallinnointioikeudet. Muokkaustila avataan ja kaikki tekstikentät tyhjennetään napsauttamalla painiketta "Luo uusi käyttäjä". Kirjoita koko nimeä, lyhennettä, vastaanottoa ja työtehtävää koskevat
merkinnät vastaaviin tekstikenttiin.
Käyttäjän poistaminen
Käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien muokkaamista varten Vet-Exam plus -ohjelmistossa tarvitaan
vastaavat hallinnointioikeudet. Valitse luettelokentästä haluamasi käyttäjä. Poistaminen käynnistyy,
kun napsautat painikkeeseen "Poista nykyinen käyttäjä".

Käyttäjä poistetaan lopullisesti, kun napsautat painikkeeseen "Yes".
Käyttöoikeuksien määrittäminen
Käyttöoikeudet voidaan asettaa Vet-Exam plus -ohjelmassa jokaiselle käyttäjälle yksilöllisesti. Tällöin
tulee huolehtia siitä, että hallinnointioikeudet kuuluvat ainoastaan sopivalle työryhmälle.
"Administrator":

Käyttäjätietojen luominen tai muokkaaminen
Vastaanoton tietojen luominen tai muokkaaminen
Konfigurointi

"Patient: Extra":

Valittuna olevaa potilasta koskevien lisätietojen näyttäminen
painettaessa painiketta "Info"

"X-ray":

Röntgenmoduulin käyttöoikeudet
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FI

Jokaiselle käyttäjälle voidaan osoittaa yksilölliset käyttöoikeudet merkitsemällä Vet-Exam plus -ohjelman yksittäisiä toiminta-alueita. Jos valintaruutu "Administrator" (pääkäyttäjä) aktivoidaan, kaikki
toiminta-alueet kuuluvat käyttäjän valtuuksiin. Jos käyttäjällä halutaan olevan käyttöoikeudet useammalla vastaanotolla, napsautetaan oikealla olevasta valintaluettelosta vastaanoton nimeä.
Painikkeen
napsauttaminen liittää vastaanoton käyttäjälle.
Poistaaksesi merkinnän napsauta vasemmassa valintalistassa vastaanoton nimeä ja paina sen jälkeen
painiketta

.
.

Tallenna muutokset napsauttamalla painikkeeseen
Jos haluat hylätä muutokset, paina painiketta

.

Konfigurointi/vastaanotto

FI

"Practice"-kansiossa (vastaanotto) ovat valmiina tietopankkia sekä video- ja röntgenkuvia koskevat
hakemistot. Tämä on tarpeen, jos haluat luoda lisää vastaanottoja ja hallinnoida niitä. Hakemistoja
pidetään jokaiselle vastaanotolle erikseen.
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Hakemistorakenne Vet-Exam plus -ohjelman sisällä

FI

Jokaiselle vastaanotolle luodaan tietokantahakemisto "..\dbsdata" (ensimmäinen vastaanotto = \
pr1\..., toinen vastaanotto = \pr2\... jne.). Jokaisessa vastaanottohakemistossa on vastaava tietokanta alihakemistossa "..\database". Vastaanottohakemistoon taltioidaan myös videokuvat alihakemistoon "..\Vidimg" ja röntgenkuvat alihakemistoon "..\Xrayimg". Jokainen vastaanotto saa vastaanoton
nimen luonnissa vastaanoton tunnuksen.
Tietopankin siirtäminen
DBTOOL-työkalun avulla voidaan koko hakemisto "..\dbsdata" siirtää toiseen polkuun (myös verkossa). Tämän jälkeen on muista Vet-Exam plus -asemista hakemisto "..\dbsdata" mit DBTOOL liitettävä
uudestaan.
Uuden vastaanoton luominen
Uusi vastaanotto luodaan napsauttamalla painikkeeseen "Luo uusi vastaanotto". Tietokentät tyhjentyvät ja niihin voidaan syöttää luotavan vastaanoton tai tietopankin nimi. Ohjelma ehdottaa automaattisesti tarvittavia tiedostopolkuja. Voit kuitenkin syöttää myös itse valitsemasi polut. Toista nämä vaiheet
röntgenpolun luomiseksi.
Tallentaminen
Tallenna muutokset napsauttamalla painiketta "tallenna uudet tai muokatut/muutetut vastaanottotiedot". Jos haluat hylätä muutokset, paina painiketta "Hylkää annetut tiedot".
Vastaanottotietojen muokkaaminen
Voimassa olevan vastaanoton tietoja muokataan napsauttamalla painiketta "Muokkaa vastaanoton
tietoja". Nyt voit muuttaa vastaanoton nimeä tai osoittaa uudet tiedostopolut. Tämä on välttämätöntä
silloin, kun tiedostojen sijaintia on muutettu (hakemistoja on siirretty, tallennettu muualle). Muutokset
tallennetaan napsauttamalla painiketta "Save". Jos haluat hylätä muutokset, paina painiketta "Hylkää
annetut tiedot".
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Nykyisen vastaanoton poistaminen
Hallinnointioikeudet omistava käyttäjä voi poistaa yksittäisiä vastaanottoja. Valitse tällöin poistettava
vastaanotto ja vahvista painikkeella "Poista valittu vastaanotto". Vastaava merkintä katoaa.
Ohjelma poistaa vain polkujen osoitukset, mutta ei niihin kuuluvia tiedostopolkuja. Ne on
poistettava tarpeen tullen manuaalisesti Explorerin avulla.

Vastaanoton vaihtaminen
Vastaanotosta vaihdetaan toiseen näpäyttämällä tällä hetkellä näytettävän vastaanoton vieressä oleva
pudotus-valikko auki. Valikko sisältää kaikki Vet-Exam plus -ohjelmiston kautta valittavissa olevat
vastaanotot. Valitse luettelosta oikea vaihtoehto ja vahvista valintasi hiiren vasemmalla painikkeella.
Valittuun vastaanottoon voidaan vaihtaa napsauttamalla painiketta "Change surgery" (vaihda vastaanottoa). Aktiivinen vastaanotto näkyy ohjelmiston ikkunan yläreunassa.

FI

Video
Kentässä "Image quality factor" (kuvanlaatukerroin) voidaan asetukseksi valita jokin 0:n ja 100:n välillä
oleva arvo. Jos kuvanlaatukertoimeksi valitaan 100, videotallenteet tallentuvat tietoja vaarantamatta ja
vähäisellä pakkausasteella. Pienempi arvo kasvattaa pakkausastetta ja vähentää tallennuskapasiteetin
tarvetta, mutta lisää laadunheikkenemisen vaaraa. Suositeltava laatukerroin on 70

Röntgen
"Storage time"-kentässä voit määrittää, kuinka kauan röntgenkuvien tulee säilyä tallennettuina
tietopankkiin. Sellaisia kuvia, jotka sisältyvät tähän määritteeseen, ei voida poistaa. Valintalaatikosta
"X-ray parameter entry is compulsory" (röntgenparametrit ovat pakollisia tietoja) voit valita, vaaditaanko röntgenparametrien syöttämistä röntgenkuvan yhteydessä vai ei. Jos haluat muuttaa parametrejä
jälkeenpäin, valintalaatikon "Editing X-ray parameters is always allowed" (röntgenparametrit aina
muokattavissa) on oltava valittuna.
Röntgenkuville voidaan valita kolme eri tallennustapaa (syötetyt tiedostokoot ja kuvanlaatuasetukset
eivät ole kiinteitä arvoja, koska ne riippuvat useista eri tekijöistä):
– No compression (ei pakkausta) (100 % tiedostokoko)
– Loss-free compression (häviätön pakkaus) (50–60 % tiedostokoko)
– Lossy compression (häviöllinen pakkaus) (100 = 40–50 % tiedostokoko; 90 = 20–30 % tiedostokoko)

  
Nämä asetukset on valittava voimassa olevien lakisääteisten määräysten mukaan!
Suosituksena on valita asetus "No compression".
Yleisesti ottaen pätee, että kuvanlatausaika kasvaa suhteessa pakkaamisasteeseen. Häviöllisessä pakkaamisessa kuvanlaatukerroin 100 tarkoittaa, että kuvatiedot voidaan teoriassa palauttaa
100-prosenttisesti.
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Tallennus on tehtävä häviättömästi, jotta röntgenkuvien diagnosoitavuus säilyy jatkuvasti
ennallaan.

Tietopankki
Tässä kohdassa näytetään polku parhaillaan käytettyyn tietokantaan ja sen vastaanoton tunnus, joka
on yhdistetty tähän tietokantaan.

Konfigurointi / kieli

FI

Vet-Exam plus tukee useita eri kieliä. Ensimmäisellä asennuskerralla ohjelma asentaa saksan, englannin, ranskan ja espanjan. Jos haluat muuttaa oletuskieltä, napsauta hiiren vasemmanpuoleisella
painikkeella haluamaasi vaihtoehtoa sivun yläreunassa olevasta valintaluettelosta. Vahvista valintasi
painamalla painiketta "Change language" (muuta kieltä) oikealla valintaluettelon "Available languages"
(käytettävissä olevat kielet) vieressä). Kieli vaihtuu seuraavalla ohjelmiston käynnistyskerralla. Vielä
asentamattomat kielet voit valita alemmasta valintaluettelosta hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella
ja jälkiasentaa Vet-Exam plus -CD-levyltä painamalla painiketta "Install selected languages from CD"
(asenna valitut kielet CD:ltä) (oikealla valintaluettelon "Install languages from CD" vieressä).
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Järjestelmätiedot

FI

Tällä sivulla näkyy tietoja esim. jäljellä olevasta tallennuskapasiteetista ja järjestelmän käyttöasteesta.
Hallinnointioikeudet omaava käyttäjä voi muokata seuraavassa esitettyjä kenttiä. Napsauta painiketta
"Muokkaa järjestelmätietoja". Nyt voit muokata tietokoneen nimeä. Kaikilla tietokoneverkon eri pisteillä
tulee olla tunnistusvarmuuden vuoksi eri nimet.
Varoitus- ja häiriörajat
Kentissä "Database" (tietopankki) tai "Image files" (kuvatiedot) voit asettaa varoitus- ja häiriörajat. Jos
tallennusmedian jäljellä oleva tallennuskapasiteetti laskee asetetun rajan alapuolelle, järjestelmä lähettää varoitusilmoituksen. Jos häiriöraja saavutetaan, uusia tietoja tai kuvia ei voida laatia.
Aseta varoitusrajoiksi arvot, jotka sallivat riittävästi aikaa reagoimiseen eli esim. tietojen
viemiseen tai uuden tallennusmedian hankkimiseen.
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Pikanäppäimet

FI

Pikanäppäinten avulla voidaan syöttää nopeasti kommentti tai diagnoosi kuvatietokenttään. Tässä voit
muuttaa pikanäppäinten toimintoja. Valmiina olevia toimintoja voidaan muokata muokkauskentässä
valintakentän alla ja uusia toimintoja voidaan lisätä napsauttamalla painiketta "Create new short cut"
(luo uusi pikanäppäin). Syöttämäsi näppäinyhdistelmät tulevat näkyviin oikealla olevaan kenttään.
Tallenna syöttämäsi tiedot napsauttamalla painiketta "Save short cuts" (tallenna pikanäppäimet). Jos
haluat poistaa syöttämäsi tiedon, valitse se ja paina painiketta "Delet short cut" (roskakori).
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Konfigurointi/moduulit

FI

"Modules"-sivulla tehdään yksittäisten ohjelmamoduulien asetukset.

Modul Vet-Exam plus (päämoduuli)
Directories-välilehti

Ohjelmahakemistojen ikkuna ja alustustiedoston LDBS.INI.:n tallennuspolku.
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Options-välilehti

Jos valintaruutu "Confirm closing program" (vahvista ohjelman lopetus) on aktivoituna, kysyy ohjelmisto Vet-Exam plus -ohjelmaa lopetettaessa vielä kerran, halutaanko ohjelma todellakin lopettaa. Vaihtoehdon "Module control" avulla moduulit voidaan aktivoida ja deaktivoida. Halutun moduulin valinta
ja painikkeen "Aktivoi moduuli" (oikealle osoittava kaksoisnuoli) tai "Deaktivoi moduuli" (vasemmalle
osoittava kaksoisnuoli) painallus.
Asetuksen muuttamisen jälkeen Vet-Exam plus on käynnistettävä uudelleen!
VDDS-välilehti

VDDS-Media-portti, joka on tarkoitettu tiedonvälitykseen tiettyjen vastaanotoilla käytettävien ohjelmistojen kanssa, voidaan aktivoida merkitsemällä valintaruutu "Active". Tätä varten on myös VDDS-Media-kykyinen potilaiden hallintaohjelma valittava luetteloruudusta. Tällä hetkellä portti tukee potilastietojen välitystä sekä kuvien tiettyjen ominaisuuksien (kuvan laatu, kohde, optimaaliset röntgenparametri, ei kuvaa) palautusta. VDDS-Media-portti on tällä hetkellä käytössä vain Saksassa!
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FI

Image processing -välilehti

Kuvankäsittelyn suodatinasetukset asetetaan tehdasasetuksiin. Olemassa olevat asetukset päällekirjoitetaan.
User interface -välilehti

FI

"Skin control" määrittää ikkunakehyksen ja toimintoelementtien ulkonäön.
"Skin active": Ulkonäkö vastaa käyttöjärjestelmässä valittua esitystä, esim. "Windows classic"
"Skin window frames": Vet-Exam plus -ohjelman valintaikkunan kehykset sovitetaan käyttöjärjestelmässä valittuun ulkonäköön.
Kohdasta "Skin control" ei saa poistaa molempia hakasia. Kohdasta "Position of the function bar"
voidaan säätää, missä toimintorivin on oltava.
Jos kenttä "Balloon tips active" on aktivoitu, saat vinkkejä osoittaessasi hiiren kohdistimella johonkin
painikkeeseen.
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Potilas-moduuli

  
Välilehdestä "Extra fields" (lisäkentät) (kuva vasemmalla) voit valita, mitkä lisäkentät ja kuinka monta
lisäkenttää näytetään projektikortistossa ja voit muokata niiden nimiä. Välilehdessä "Patient" (potilas)
voidaan valita, halutaanko tietopankkiin piilotetuiksi merkityt potilaat näyttää jälleen potilaiden hakuluettelossa.

Välilehdessä "Register" automaattisen ohjelmanvaihdon asetus voidaan vaihtaa valittavaksi moduuliksi
potilasta aktivoitaessa. Jos halutaan esim. potilasta ilmoitettaessa ulkoisen ohjelman kautta hypätä
heti moduuliin "X-ray" (röntgen), valitaan "X-ray" ja aktivoidaan kenttä "Automatically activate external
patients" (aktivoi ulkoiset potilaat automaattisesti). Ilmoitusvalintaluettelo luodaan, kun useampi potilas
siirretään ulkoisen ohjelman välityksellä ja merkintää "Automatically activate external patients" ei ole
asetettu. Luettelo näytetään tämän jälkeen potilaskortissa potilasta tuotaessa.
Välilehdessä "Patient data import" (potilastietojen tuonti) voidaan painikkeen "Patient data import"
näyttö aktivoida potilaskortistoon. Voit merkitä tiedoston, joka ladataan automaattisesti, kun napsautat painikkeeseen.
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FI

Videomoduuli
Video-ominaisuuksissa yhdistät vastaavan kameran tai ohjaustyypin ohjelmistoon. Jos käytät useampaa videolähdettä, voit antaa jokaiselle lähteelle kameran ja ohjaustyypin.
Käytettäessä PCI-Busmaster-ruutukaapparia on kiinnitettävä huomiota siihen, että
laitteisto tukee sitä.

Settings -välilehti (asetukset)

FI

Jos toiminto "Autoexport images" (vie kuvat automaattisesti) on aktivoitu, jokainen tietokantaan
tallennettu videokuva kopioidaan myös mihin tahansa määritettyyn polkuun. Polun valinta, tiedostoformaatin ja muiden ominaisuuksien valinta suoritetaan ikkunassa "Viewer propertiers" (valopöydän
ominaisuudet) välilehdessä "Export/E-mail/Export options" (vienti/sähköposti/vientivaihtoehdot) tilassa
"Autoexport".
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Video source 1 ja video source 2 -välilehti (videolähde 1 ja videolähde 2)
Jos kamera liitetään ainoana kamerana tietokoneeseen, asetukset on tehtävä välilehdessä "Video
source 1". Jos tietokoneeseen liitetään toinen kamera, asetukset tehdään kohdassa "Video source 2",
koska "Video source 1" on varattu ensimmäiselle kameralle.

FI

Valitse haluamasi kamera kohdassa "Control method" (ohjaustapa). Huomioi tarvittaessa liitetyn laitteen asennus- ja konfigurointiohjeet.
Valitse kohdassa "Use half frames" (käytetyt puolikuvat) kohta "Both (full frame)" (molemmat/täyskuva). Asetuksessa "Full frame" (täyskuva) sinun tulee tarkastaa kuvat, sillä kuvissa saattaa suorituskyvystä ja liikkeestä riippuen esiintyä vaakasuuntaisia viivoja.
WDM-välilehti
"WDM-Driver": Kaikki järjestelmään asennetut WDM-ajurit näytetään. VistaCam Digitalin ajuri valitaan
automaattisesti.
"VistaCam Digital/VistaProof camera selection": Jokainen liitetty digitaalinen VistaCam näytetään.
Kameraluettelon päivitys
Napsauttamalla painiketta liitettyjen kameroiden luettelo päivitetään.
"Noice reduction" (kohinanpoisto): Kuvaa otettaessa tietyllä aikavälillä otetaan asetettu määrä kuvia.
Näistä kuvista lasketaan uusi kuva, jossa häiriöt tasataan mahdollisimman pitkälle.
Käsinlaukaisun kohta
Käsinlaukaisu on tehtaalla vakioasetettu toiminto.
Jos vakioasetukset eivät vastaa sitä mitä halutaan, on valittavissa olevia asetusmahdollisuuksia muitakin (vain VistaCam Digital):
Kevyt, keski, voimakas
Lisäksi profiilit (vakioprofiilia lukuunottamatta) voidaan sovittaa.
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Röntgenmoduuli
Röntgenpisteet

"Name":
röntgenpaikkojen nimi, luettelo
"Manifacturer":
röntgenlaitteen valmistajan nimet
"Type":
röntgenlaitteen tai lähteen nimi, tyyppi-, sarjanumero
"Category":
röntgenlaitteen luokka
FI "Owner"/"Address": omistajan nimi ja osoite
Kaikki pakolliset tiedot on täytettävä. Välilehdessä "X-ray units" (röntgenpisteet) voidaan eri röntgenlähteiden parametreja säätää. Painamalla painiketta "Edit name or default parameter" (muokkaa nimeä
tai määritettyjä parametrejä) voidaan syöttää sillä hetkellä valittuna olevan röntgenpisteen parametrit.
Napsauta painiketta "Luo uusi röntgenpiste" luodaksesi uuden röntgenpisteen. Kenttien "Manifacturer", "Type", "Owner" ja "Address" sisällöt siirretään automaattisesti tarkastusten kaavakkeisiin.
Pituuksien ja kulmien arvioimiseksi röntgenkuvissa kuva on kalibroitava referenssikuvakohteen avulla! Tarkkuus riippuu tällöin vahvasti kohteen projektion vääristymästä kuvan
vastaanottopinnalla.
Parametrien syöttö tapahtuu molemmissa edellä mainituissa menettelytavoissa samalla tavalla. Valitse
luokka ja napsauta painiketta "Default parameters" (oletusparametrit) aloittaaksesi parametrien syötön.
Vakioarvot

Merkitse osioon "Default parameters" oletusarvot virralle, jännitteelle, valotusajalle ja napsauta sitten
painiketta "Accept value(s) (ota arvo(t) käyttöön), jotta arvot tallennetaan. Mikäli olet asentanut useamman röntgenjärjestelmän, sinulla on mahdollisuus ottaa muiden röntgenjärjestelmien oletusarvot käyttöön. Napsauta vasemmanpuoleisella hiiren painikkeella painiketta osiossa "Copy default parameters"
(kopioi oletusarvot). Valitse luettelosta oikea vaihtoehto ja vahvista valintasi hiiren vasemmalla puolella.
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Asetukset

Valintaruutu "Automatically open image processing"
Jos valintaruutu "Automatically open image processing" (avaa kuvankäsittely automaattisesti) on merkitty, kuvankäsittelykenttä avautuu suoraan röntgenkuvan ottamisen jälkeen ja siinä näkyy vastaavat
röntgenkuvan vakiotoiminnot.
Valintaruutu "Display X-ray data in the mask New image"
Jos tämä valintaruutu (näytä röntgentiedot maskissa 'Uusi kuva') on merkitty, röntgenparametrit näytetään parametrimaskissa röntgenmoduulissa ja ne ovat muutettavissa.
Valintaruutu "Autoexport images"
Jos tämä valintaruutu (vie kuvat automaattisesti) on merkitty, ohjelma vie tallennetut kuvat automaattisesti röntgenmoduulissa tiettyyn kohteeseen. Röntgenkuvien vientiformaatti ja vientikohde määrittyvät
automaattisen vientitilan "Autoexport" avulla, jonka asetuksia voidaan muokata valopöytämoduulissa
kohdassa Viewer/Export e-mail/Export options.

Valopöytämoduuli
Välilehteen "External imaging" (ulkoinen kuvankäsittely)
voit merkitä kuviesi ensisijaisen kuvankäsittelyohjelman.

Välilehdestä "Image" (kuva) voit valita, haluatko tietopankissa piilotetuiksi merkityt kuvat näkyviin vai et. Valopöydän taustaväri voidaan valita.
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FI

Välilehdestä "Image choice box" (kuvien valintakenttä)
voit valita, haluatko kuvien valintakentän avautuvan automaattisesti valopöydän aktivoituessa.

Välilehdestä "Catalogue" voit säätää Vet-Exam plus
-kuvaluettelon polun. Katalogia käytetään esimerkkikuvien tallennukseen ja hakuun. Kuvat voivat olla peräisin eri
lähteistä. Kuvat voidaan ladata valopöydälle valikkokohdasta "Viewer/Load/Catalogue". Vienti-toiminnolla voit
tallentaa valopöydällä olevia kuvia katalogiin.

FI

Kuvien vienti tai lähettäminen sähköpostitse voidaan
konfiguroida välilehdessä "Export/e-mail".

Vientivaihtoehdot
Ohjelma osoittaa kuvien vienti- ja sähköpostiasetukset annetun tilanimen mukaan. Tilanimen tulisi
tämän takia vastata mahdollisimman hyvin kyseistä toimintoa, esimerkiksi:
"AutoExport"

Asetukset koskevat automaattista röntgen- ja videokuvien vientiä. Tämän toimintatavan nimi on ennalta määritetty eikä sitä voida muuttaa!

Luo uusi tila
Muokkaa tilaa
Laajennettu toimintoikkuna saadaan
tästä napista näkyviin tai se voidaan
piilottaa. Tämä on mahdollista vain
pääkäyttäjän oikeuksilla!
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Vientipolun valinta, johon kuvat
halutaan tallentaa.
Ei käytettävissä sähköpostissa.
"Image status": viedyn kuvan tila
Näytä/piilota laajennetut vaihtoehdot
"To subdirectory ...": kuvat tallennetaan vietipolku-alihakemistoon = tehtävänumero.

Säädä pakattavien kuvaformaattien
formaattia, värisyvyyttä ja laatua
"Save image info file" (tallenna kuvatietotiedosto):
Kuvatietotiedosto tallennetaan kuvan yhteyteen kuvatiedostonimellä+ -info.txt vientipolkuun (Xnnnn-nnnnnnn.
JPG-info.txt).

FI

"With comment text" (kommenttitekstillä): kuvien kommenttitekstit kirjoitetaan kuvatietotiedostoon.

Video- ja röntgenkuvia varten voidaan valita luettelosta yksi kuvaformaatti.
Formaatista riippuen pakattujen kuvien värin syvyys ja laatu ovat valittavissa.
Häviöllisten pakkausformaattien laatuominaisuuksia ajatellen voidaan seuraavaa pitää nyrkkisääntöinä:
100

– alkuperäiset tiedot

90

– lähes olemattomia menetyksiä

80

– vähäisiä näkyviä menetyksiä

70

– näkyviä menetyksiä

Sähköpostivaihtoehdot (sähköpostin konfigurointi)
Kuvasähköpostin konfiguroinnissa viennin tiedostopolun
kenttää ei ole.
Jos kuva on liian iso lähetettäväksi, leikkaa olennainen
kuvakohta crop-toiminnolla ja lähetä sitten tämä otos.
Katso tietokoneesi ohjesäännöistä, mikä on sähköpostilla lähetettävien kuvien suurin mahdollinen koko.

Älä lähetä sähköpostitse liian suuria kuvia! Käytä ongelmatapauksissa vahvempaa pakkausohjelmaa. Röntgenkuvia, joiden tiedoista osa on menetetty pakkauksen vuoksi, ei
saa käyttää Saksassa diagnosointiin!
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Arkistomoduuli

Kaksoisnapsatus arkistokuvakkeeseen avaa arkistomoduulin asetusikkunan. Se koostuu pääasiassa
kahdesta välilehdestä: välilehdestä "Data", josta säädetään arkistointiparametrejä, ja välilehdestä
"Drives", jossa on arkistointilevyasemien parametrit. Nämä asetukset valitaan vakioasetusarvoiksi
FI arkistomoduuliin ja sellaisina ne näytetään.
Arkistointiparametrit
Valintaruutu "Archiving activated at this workstation"
Tästä määrität, voidaanko tähän asemaan arkistoida. Turvallisuussyistä on suositeltavaa arkistoida
vain yhteen asemaan! Arkistossa olevien tietojen katsominen on mahdollista kaikista asemista.
Valintaruutu "Archive video images"
Tästä määrität, haluatko tallentaa videokuvat pitkäaikaisarkistoon.
Valintaruutu "Archive X-ray images"
Tästä määrität, haluatko tallentaa röntgenkuvat pitkäaikaisarkistoon.
Kuvien valinnassa arkistoitavaksi pätee:
– Kaikki sinisellä aikajaksolla olevat kuvat valitaan aina arkistointiin.
– Punaisella aika-alueella olevia kuvia ei valita arkistointiin.
– Vihreällä aika-alueella olevat kuvat, jotka täyttävät kriteerin "Patient with at least
n images" (potilas josta on vähintään n kuvaa), valitaan arkistointiin.
Esimerkkejä
Kaikkien kuvien neljännesvuosittainen pitkäaikaisarkistointi:
Harmaa alue:
90 päivää
Vihreä alue:
1 kuva
Punainen alue:
0 päivää
Jos haluat tallentaa mahdollisesti vain potilaiden vähintään 10 ja enemmän kuin 20 päivää vanhat
kuvat :
Harmaa alue:
90 päivää
Vihreä alue:
10 kuvaa
Punainen alue:
20 päivää
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Arkistointilevyasemat

Arkistomoduuli hallinnoi korkeintaan 3 levyasemaa. Näiden levyasemien on oltava tavoitettavissa
yhden levyasematunnuskirjaimen kohdalta. Ennen kuin voit tehdä asetuksen, on sinun kirjattava levyasema arkistomoduuliin siten, että napsautat valintaruutuun "Drive active" (levyasema aktivoitu).

FI

Levyasemat täytyy merkitä nousevassa järjestyksessä (levyasema-1, -2, -3)!

Menettely
– Valitse sen levyaseman tunnuskirjain, jota haluat käyttää arkistointiin tai uudelleenlukuun (esim. CDROM, CD-R). Verkossa on arkistointiin käytettävän levyaseman oltava palvelintietokoneessa.
– Valitse valintakentästä levyasemaasi kuuluva levyasematyyppi. Tietojen suojausta ajatellen sen tulisi
olla MO-levyasema.
– Kenttään "max. utilisation" (maks. käyttö) tekemälläsi merkinnällä määrität, kuinka monta prosenttia
levyaseman kapasiteetista arkistomoduuli enintään käyttää.
Esimerkki levyasemakonfiguroinnista
"Archiving drive 1" (arkistointilevyasema 1): On ajankohtaisen vielä lopettamattoman aineiston arkistointiin ja uudelleenlukuun käytettävä kirjoitus-/lukulevyasema. Tämän levyaseman on verkossa oltava
asennettu palvelintietokoneen, johon kaikilla Vet-Exam plus-järjestelmillä on pääsy.
"Archiving drive 2" ja "3": Tämä voi olla globaali CD-ROM-levyasema palvelimessa, globaali CD-ROMlevyautomaatti tai paikallinen CD-ROM-levyasema, jota käytetään lopetetun arkistoaineiston kopioiden tallennukseen. Paikallisen CD-ROM-levyaseman käyttö mahdollistaa jatkuvasti nopean pääsyn
pitkäaikaisarkistoituihin kuvatiedostoihin (ilmna kallista levyautomaatti-järjestelmää)!
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CRScan-moduuli
Tässän moduulissa voidaan konfiguroida ja testata Vet-Exam plus -ohjelman skannerin ohjausta ohjelman CRScanConfig avulla.
Tämän ohjelman laajennettuja toimintoja saavat käyttää ainoastaan erikoiskoulutetut ja sertifikaatin
omistavat teknikot. CRScanConfig-ohjelmassa on seuraavat toiminnot:
Vakiotoiminnot
- olemassa olevien rajapintojen tarkastus ja säätäminen (liitäntä)
- valotetun kuvalevyn lukeminen ja näyttäminen (testi)
- ympäristön valo-olosuhteiden tarkastus (oskilloskooppitila)
Laajennetut toiminnot
- käytettävissä olevien parametrisarjojen mukautus tai täydennys
- skannerin testitoimintojen toteuttaminen (järjestelmätarkastus/manipulointi)
- olemassa olevien ja nykyisten testiraporttien laatiminen ja tallentaminen (järjestelmätarkastus/raportit)
- kalibrointi
Vakiotoiminnot

FI

Jos laitteistoon on kytketty skanneri, välilehteen DeviceIDs (laitetunnukset) ilmestyy skannerin vastaava elektroniikkatunnus.

Välilehdessä "Configuration" näkyy käytettävä USB-liitäntä.
Lisäksi luettelokentästä "Standard mode" (vakiotila) voidaan valita konfigurointi, jota skanneri käyttää
automaattisesti.
CRScanConfig -ohjelma haetaan esiin napsauttamalla painikkeeseen "Configure".
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CRNet-moduuli
Napsauttamalla moduuliin "CRNet" haetaan CRNetConfig-ohjelma esiin.

DICOM-moduuli
Napsauttamalla moduuliin "DICOM" haetaan DICOM-liitännän konfiguroinnin valintaikkuna esiin. (Lisätietoa DICOM-liitännästä löytyy "Käsikirjasta Vet-Exam DICOM", nro 9000-608-108/..)

FI
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3. Potilaskortisto
Yleistä
Potilaskortistossa potilastietoja voidaan luoda, muuttaa, poistaa ja valita. Korteista nähdään kaikki
potilaskohtaiset tiedot ja olemassa olevien kuvien luettelo.
Potilasikkuna

FI

Toiminnot
Potilaan kirjaaminen sisään (valikko Patient)
Painikkeeseen "Potilaan kirjaaminen sisään/ulos" napsauttamalla kirjataan valittuna oleva potilas VetExam plus -ohjelmaan ja hänen tietonsa näkyvät tilarivillä.
Kaikki toiminnot voidaan nyt suorittaa valitun potilaan kohdalla (kuvauksen suorittaminen, kuvien
katselu valopöydällä jne.). Tämän jälkeen voidaan aikaisemmin sisäänkirjattu potilas jälleen valita siten,
että napsautetaan tilarivillä olevaan potilasmerkintään ilman, että potilasta tarvitse etsiä uudestaan.
Painike "Potilaan kirjaaminen sisään/ulos" vaihtuu sitten jälleen näkymään "Potilaan kirjaaminen ulos".
Kun uusi potilas valitaan ja kirjataan sisään, näkyy tämä uusi potilas tilarivillä. Ulkoisista tallennusvälineistä tuodut potilaat on aina kirjattava sisään!
Potilaan kirjaaminen ulos (valikko Patient)
Sisäänkirjattu potilas kirjataan ulos ja kaikki tietokentät tyhjenevät.
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Edelliseen potilaaseen vaihtaminen
Seuraavaan potilaaseen vaihtaminen
Potilaan tallentaminen (valikko Patient)
Tarvittavat tiedot tallennetaan.
Uuden potilaan luominen (valikko Patient)
Napsauta painikkeeseen "Luo uusi potilas" luodaksesi uuden potilaan tiedot. Täytä tarvittavat kentät.
Voit tallentaa potilaan tiedot painamalla painiketta "Tallenna potilas tai muutokset". Kenttä "Pat-ID" on
pakollinen kenttä. Jos pakollista kenttää ei täytetä tai se täytetään virheellisesti, näkyviin tulee tiedoteikkuna. Voit myös keskeyttää tai hylätä tietojen keräämisen napsauttamalla painiketta "Reject input"
(hylkää tiedot).

FI

Potilastietojen muokkaaminen (valikko Patient)
Napsauttamalla painikkeeseen "Muokkaa potilastietoja" voit muuttaa potilaan tietoja. Muutokset
tallennetaan napsauttamalla painiketta "Tallenna potilas tai muutokset".
Muutosten hylkääminen (valikko Patient)
Muokkaustilan lopettaminen ilman annettujen tietojen tallennusta.
Potilaan poistaminen (valikko Patient)
Jos haluat poistaa jonkun potilaan, valitse hänet tietopankista ja napsauta painiketta "Poista potilas". Valitun potilaan tiedot katoavat näin aktivoidusta tietopankista. Jos potilaaseen liittyviä kuvia on
tietokannassa, sinua muistutetaan poistotapahtuman yhteydessä, ettet voi poistaa potilasta, mikäli
säilytysvelvollisia röntgenkuvia tai arkistoituja kuvia on olemassa. Tällöin potilas piilotetaan eikä hän
näy enää näytössä. Jotta voisit valita piilotetun potilaan uudelleen, täytyy valintaruutu "Display hidden
patients" (piilotettujen potilaiden näyttäminen) kohdassa "Configuration/Module/Patient" aktivoida.
Tämän jälkeen piilotetut potilaat näkyvät hakuluettelossa (ja sarakkeessa "Hidden"). Merkintä "Hidden"
(piilotettu) poistetaan heti, kun piilotettu potilas valitaan. Tämän jälkeen potilas on näkyvissä tavalliseen
tapaan.
Tietojen näyttö ja koonti (valikko Patient/Info...)
Jokaisen potilaan kohdalle voit muokkaustilassa lisätä tietoa kenttiin "Important" (tärkeää) ja "Allergies/
Remarks" (allergiat/huomautukset) tai muuttaa näitä tietoja.
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Potilaan etsiminen
Kun haluat etsiä tiettyä potilasta tietopankista, napsauta potilaan nimen alkukirjaimen sisältävää
kortistonimikettä.

FI

Hakuikkunassa "Patient list" (potilasluettelo) näkyvät kaikki potilaat, joiden nimessä on tämä alkukirjain. Voit selata luetteloa valitaksesi haluamasi potilaan. Jos luettelossa on useita merkintöjä, syötä
"Search" -tekstikenttään useampia kirjaimia nimestä. Käynnistä haku napsauttamalla painiketta
"Search". Hakukriteerinä voi olla myös kortistonumero "Pat-ID" tai "Animal name" (eläimen nimi),
jolloin potilaan valinta tapahtuu valitsemasi numeron tai nimen perusteella.
Voit käyttää myös laajennettua hakua. Tällöin voit rajoittaa hakutuloksia kohdista "Owner" (omistaja),
"Animal name" (eläimen nimi), "Name affix" (lisänimet) tai "Species" (eläinlaji).

Käynnistä haku syöttöpainikkeesta ja napsauttamalla painiketta "Search". Kun napsauta painiketta
"Etsi" (tähti-merkki) Pat-ID:n vierestä, näkyviin tulevat kaikki potilaat.
Ohje: Pat-ID on korkeintaan 15-paikkainen merkkijono, joka luetaan vasemmalta oikealle!
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Esimerkiksi: hakumerkkijonosta "001T-A0" tuloksena on tulosluettelo "001T-A0*, jossa * on mikä
tahansa merkki.
Potilastietojen tuonti
Napsauttamalla tätä painiketta voit tuoda valitussa tiedostossa olevat projektitiedot.
Potilaskuvan luominen/poistaminen
Kuvien ottaminen on mahdollista vain muokkaustilassa. Kuva voidaan ottaa joko suoraan videolähteestä tai lukea tai poistaa jo olemassa olevasta kuvatiedostosta (BMP, JPEG, TIFF).
Kun napsautat painikkeeseen "Start or freeze camera image" (käynnistä tai pysäytä kamerakuva), voit
ladata potilaan kuvan videolähteestä tai tiedostosta ja tallentaa potilaskortistoon.
Napsauttamalla painikkeeseen "Delete patient image" (poista potilaan kuva) voit poistaa potilaan
kuvan.
Kuvien haku valintaikkunasta

FI

Jos potilaasta on tallennettu erityyppisiä kuvia (esim. intraoraaleja röntgenkuvia ja videokuvia), voit
valita ne ja hakea näytölle suoraan valintaikkunan luettelosta.
Napsautuksen jälkeen esim. hammasta koskevan tietoon (tai tiedon merkintä hakasella) näkyviin tulee
valopöytä, jossa on kuvan valintakenttä ja valittu kuva.
Intraoraalien röntgenkuvien / videokuvien / röntgenlähteellä otettujen kuvien / muiden
röntgenkuvien katselu
Napsautuksella painikkeeseen näkyviin tulee valopöytä ja kuvan valintakenttä. Valitun välilehden mukaan näkyviin tulee potilaasta tallennetut kuvat tai videot.
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Tutkimus (valikko Study)
Tutkimukseen kootaan ne potilaaseen liittyvät kuvat ja näkymät, jotka on otettu tiettynä päivänä,
tiettyyn tarkoitukseen tai tietyn tehtävän/löydöksen puitteissa. Aktiivisena on kulloinkin viimeiseksi valittuna päivänä laadittu sisäänkirjatun potilaan tutkimus. Valikosta Study (tutkimus) voit avata nykyiseen
tutkimukseen liittyvät tiedot, vaihtaa potilaaseen liittyvien tutkimusten välillä tai luoda uuden tutkimuksen sekä tarkastella tutkimukseen kuuluvia yksittäisiä työvaiheita.
Tätä toimintoa käytetään yleensä yhdessä DICOMin kanssa (katso "Käsikirja Vet-Exam plus DICOM").
Tarvittaessa tilaa ja kytke DICOM keskeisen aktivoinnin kautta.

Napsauta "Change or start new study" (uuden tutkimuksen aloitus / vaihtaminen). Näkyviin tulee valintaikkuna "Select study or step" (valitse tutkimus tai työvaihe) vastaavine tietoineen.
Tutkimuksen aloitus / vaihtaminen (valikko Study)

FI Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa toiseen ilmoitetun potilaan tutkimukseen. Tilarivillä näkyy värillinen
merkki, jossa on suurennuslasi, jos potilaaseen liittyy useampia tutkimuksia. Jos tutkimuksia on vain
yksi, merkki näkyy harmaana.
Napsauta kohtaa "Change study..." (tutkimuksen vaihtaminen) valikosta "Study" tai napsauta merkkiä
tilarivillä.
Näkyviin tulee ikkuna, josta voidaan valita eri tutkimusvaatimukset.
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Nykyisen työvaiheen tarkastelu
Tämän tilarivillä olevan merkin kautta voit katsoa ajankohtaisen tutkimuksen työvaihetta. Tilarivillä
näkyy värillinen tietokoneen kuvaa esittävä merkki, jos potilaalle on olemassa työvaihe. Jos työvaihetta
ei ole, merkki näkyy harmaana ja se on vedetty yli.
Napsauta tilarivin merkkiin.
Näkyviin tulee ikkuna "Active workstep" (aktiivinen työvaihe) yksityiskohtineen.

FI
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Tehtävähallinnan avaaminen
Tämän tilarivillä olevan merkin kautta voit avata tehtävien hallinnan. Tilariville tulee tämä merkki, kun
potilaalle on olemassa työvaihe. Jos työvaihetta ei ole, merkkiä ei näy.
Napsauta tilarivin merkkiin.
Näkyviin tulee ikkuna "Worklists management" (tehtävähallinta) yksityiskohtineen.

FI

Voit aloittaa, lopettaa, keskeyttää ja poistaa yksittäisiä työvaiheita sekä tarkastella jokaiseen luettelon
merkintään kuuluvia yksityiskohtia merkkirivistä tai vastaavasta valikosta.
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4. Valopöytä
Yleistä
Otetut kuvat voidaan järjestää valopöydällä vapaasti haluttuun järjestykseen. Kuvat voidaan näyttää
valmiiden mallien mukaisesti, ne voidaan järjestää vapaasti ja niitä voidaan siirtää, suurentaa ja muokata.

Yleinen kuvahaku
Jos ketään potilasta ei ole valittuna vaihdettaessa potilasmoduulista valopöydälle, on mahdollista
työstää myös koko kuvatiedostovarastoa. Tällöin voidaan esimerkiksi etsiä tiettyjä kuvia.
Toiminnon suorittamisessa saattaa kestää pitkään, jos vastaanoton kaikki kuvat haetaan
kuvien valintakenttään.

FI

Ikkuna
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Toiminnot
Kuvien lataaminen (valikko "Viewer")
Kuvat ladataan tietopankista valopöydälle napsauttamalla painiketta "Open image selection box"
(avaa kuvien valintakenttä). Näkyviin tulee kuvien valintakenttä.
Kaksoisnapsauttamalla kuvien valintakentässä olevaa kuvaa hiiren vasemmalla puolella kuva suurentuu täyteen kokoon valopöydälle. Valopöydälle voidaan ladata myös useita kuvia vierekkäin. Napsauta
haluttuun kuvaan valintakentässä ja vedä kuva vedä ja pudota -toiminnolla valopöydälle. Valintakenttä
katoaa ja kuva voidaan sijoittaa "vapaassa tilassa" mille tahansa valopöydän kohdalle. "Kiinteässä tilassa" kuva voidaan asettaa ainoastaan näkyvissä oleviin kehyksiin. Jos valopöydällä ei ole vielä tyhjiä
kehyksiä näkyvissä, lataa ensin malli. Kuvan sijoittamisen jälkeen näyttöön ilmestyy kuvien valintakenttä uudelleen, jolloin siitä voidaan avata lisää kuvia. Kuvien valintakentän kuvat voidaan avata vain
kerran. Tämä näkyy värillisellä kuvatietorivin taustalla.
Kuvien tallentaminen (valikko Image)
Toiminnolla tallennetaan aktiivinen kuva tai muutokset tietopankkiin.

FI
Kuvien työntäminen yhteen valopöydällä (valikko Viewer)
Kohteen useampi osakuva voidaan liittää yhteen kokonaiskuvaksi.
Kun painikkeeseen painetaan, kaikki valopöydälle avatut kehyksettömät kuvat avataan erilliselle
valopöydälle, jossa on valkoinen tausta. Kuvia voidaan vetää ja kiertää niin, että niiden reunat ylitetään
joustavasti ja kuvat saadaan limittäin. Tällä tavoin voidaan useammasta osakuvasta tehdä suuri kuva
kohteesta. Lopuksi laadittu uusi kuvanäkymä voidaan tallentaa uutena kuvana tai ryhmänä.
Tässä ikkunatilassa näkyvissä on vasemmassa merkkirivissä lisää painikkeita:
Kuvakoon optimointi
Kuvanäkymän tallennus ryhmänä
Esitystilan lopetus (ikkuna vaihtuu jälleen valopöytään)
Kiertäminen myötäpäivään/vastapäivään
Näkymän suurentaminen
Näkymän pienentäminen
Clear Viewer (valikko Viewer)
Valopöydän tyhjentäminen (kaikki kuvakehykset ja kuvat poistetaan).
Kiinteä tila (valikko Viewer)
"Kiinteä tila" aktivoidaan napsauttamalla "Viewer" -valikossa vaihtoehtoon "kiinteä tila". Kuvien kehyksiä ei voida liikuttaa "kiinteässä tilassa".
Kuvien paikkaa voidaan vaihtaa kehyksistä toisiin vedä ja pudota -toiminnolla. Jos niissä kehyksissä,
joihin haluaisit asettaa toisen kuvan, on jo kuva, kuvien paikka vaihtuu.
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Vapaa tila (valikko Viewer)
"Vapaa tila" aktivoidaan napsauttamalla "Viewer" -valikossa "kiinteä tila"-vaihtoehtoon uudestaan,
jolloin se poistuu. Kuvia voidaan siirrellä vapaasti "vapaassa tilassa".
Täyskuva (valikko "Image")
Toiminnolla näytetään aktiivinen kuva ilman lisäelementtejä koko kuvaruudun kokoisena.
Ryhmät
Potilaan yksittäiset kuvat voidaan koota ryhmiksi esim. tärkeiden kuvien kokoamiseksi istuntoa tai
istuntosarjaa varten.
Ryhmän tallentaminen (valikko Viewer)
Jos valopöydän nykyinen kuvajärjestys halutaan tallentaa, valitse valopöytävalikosta komento "Save
as group" (tallenna ryhmänä). Ohjelma pyytää nyt antamaan uudelle ryhmälle nimen. Alla olevaan
ikkunaan voidaan syöttää ryhmää koskevia lisätietoja. Tämän jälkeen napsautetaan painiketta "Save".
Tallennettu ryhmä voidaan ladata, muuttaa tai tallentaa samalla tai eri nimellä.
Painike "Save layout as group" (tallenna näkymä ryhmänä) on näkyvissä vain, kun kuvat on valopöydällä työnnetty yhteen.
Ryhmän lataaminen (valikko Viewer)
Ryhmän lataamiseksi valitse valopöytävalikosta "Load mask/group" (lataa malli/ryhmä). Näyttöön
avautuu olemassa olevien kuvaryhmien latauslaatikko, ja haluttu kuvaryhmä voidaan valita luettelosta.
Aseta tällöin hiiren osoitin luettelossa olevan kuvaryhmän kohdalle ja napsauta hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella vaihtoehtoa "Load mask/group" (lataa malli/ryhmä).
Ryhmän poistaminen (valikko Viewer)
Ryhmän poistamiseksi valitse valikosta "Viewer/Delete/Group" (valopöytä/poista/ryhmä). Näyttöön
avautuu olemassa olevien ryhmien valintakenttä, ja haluttu ryhmä voidaan valita luettelosta. Aseta
tällöin hiiren osoitin luettelossa olevan ryhmän nimen kohdalle ja napsauta hiiren vasemmanpuoleisella
painikkeella vaihtoehtoa "Delete".
Mallit
Valopöytää varten on käytettävissä erilaisia malleja (tyhjiä kuvakehyksiä). Näin esim. vakiokuvajärjestyksiä voidaan luoda nopeasti ilman, että kuvat on lajiteltava valopöydälle.
Kehyksissä olevat kuvat eivät tallennu automaattisesti! Malleja voidaan käyttää kaikilla
potilailla.

Mallien tallentaminen (valikko Viewer)
Uusi malli luodaan tai vanhaa mallia muutetaan järjestämällä kuvat valopöydälle haluttuun asetelmaan.
Tämän jälkeen valitaan valopöytävalikosta vaihtoehto "Save as mask" (tallenna malliksi). Ohjelma pyytää nyt antamaan uudelle mallille nimen. Tämän jälkeen napsautetaan painiketta "Save mask".
Tallennettaessa ainoastaan kuvakehykset tallentuvat, ilman kuvia. Mikäli haluat ladata määritettyjä
kohdekuvia automaattisesti mallin latauksen yhteydessä vastaavaan kuvakehykseen, on näille kuvakehyksille ennen tallentamista määritettävä kohdetyyppinumero. Tämän voit saada siten, että kopioit
vastaavan olemassa olevan röntgenkuvan (kohdetyyppinumero) ja liität sen jälleen. Lisätty kuvaobjekti
on osoitettava tämän jälkeen halutulle kohdetyypille kuvainfo-toiminnon avulla. Kaikkien haluttujen
kuvien kohdalla on meneteltävä näin. Sen jälkeen kun malli on tallennettu vastaavalla nimellä, se on
aina valmiina ladattavaksi ja käytettäväksi uusia, asiaan liittyviä kuvia varten.
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Mallin lataaminen (valikko Viewer)
Malli ladataan valitsemalla valopöytävalikosta kohta "Load mask" (lataa malli). Näyttöön avautuu
olemassa olevien mallien latauslaatikko, ja haluttu malli voidaan valita luettelosta. Aseta tällöin hiiren
osoitin luettelossa olevan mallin nimen kohdalle ja napsauta hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella
vaihtoehtoa "Load".
Jos haluat ladata mallin automaattisesti uusimmilla, asiaan liittyvillä kuvilla, merkitse
vastaava kenttä "Load latest images" (lataa uusimmilla kuvilla).
Mallien poistaminen (valikko Viewer)
Malli poistetaan valitsemalla valikosta kohta "Viewer/Delete/Mask" (valopöytä/poista/malli). Näyttöön
avautuu olemassa olevien valintakenttä, ja haluttu malli voidaan valita luettelosta. Aseta tällöin hiiren
osoitin luettelossa olevan mallin nimen kohdalle ja napsauta hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella
vaihtoehtoa "Delete".
Katalogin lataus (valikko Viewer)

FI Valitsemalla "Viewer/Load/Catalogue" (valopöytä/lataa(katalogi) voit ladata hakemistosta ulkoisen
kuvaluettelon. Katalogissa voit koota ja hakea useampia kuvia kaikista projekteista.
Kuvankäsittely (valikko Image)
Voit käsitellä aktivoitua kuvaa näpäyttämällä painiketta "Edit active image" (muokkaa aktiivista kuvaa)
tai kaksoisklikkaamalla kuvaa. Lisätietoja näistä toiminnoista on nähtävillä kohdassa Kuvankäsittely.
Tulostaminen (valikko Viewer, Image)
Valopöydän valikon tässä kohdin voidaan tulostaa aktivoitu kuva tai kaikki valopöydän kuvat. Lisätietoja on nähtävissä käsikirjan kappaleessa "Tulostaminen" tai näytön kohdassa "Help" (ohje).
Kuvia koskevat tiedot (valikko Image)
Jos haluat kirjoittaa, muokata tai näyttää kuvia koskevia tietoja, näpäytä painiketta "Image information
on active image" (aktiivisen kuvan kuvatiedot). Näkyviin tulee vastaavaan kuvaan kuuluva kuvatietokenttä.
Kuvaan liittyviä tekstitietoja voidaan syöttää välilehdestä "Comments" (kommentti). Pikanäppäinten
tekstit voidaan kopioida tekstiosioon hiiren oikeanpuoleisella painikkeella. Ensimmäinen kommentti
voidaan syöttää vain kerran, eikä sitä voida enää muuttaa tallentamisen jälkeen.
Välilehdessä "Image info" näkyvät kuvatyyppi, kuvakoko, kohdetyyppi ja kohdealue. Napsauttamalla
painiketta "Selection" (valinta) keskimmäisellä ikkuna-alueella "Tyyppi" voit valita, mihin kuva tulee kohdistaa ja vahvistaa valintasi painamalla "OK". Kohdealuetta valitessa aiemmin valittu pääkohde näkyy
sinisellä taustalla. Kaikki merkityt kohteet näkyvät tekstimuodossa kentässä "Range" (alue).
Välilehdessä "Creation" (laadinta) näkyvät kuvan laadintaa koskevat tiedot. Lisäksi sivulla näkyy, kuka
käyttäjä on kuvan laatinut.
Välilehdessä "X-ray" (röntgen) näkyvät tähän mennessä syötetyt arvot, joita voidaan myös tarpeen
tullen muuttaa.
Välilehdestä "Image status" (kuvan tila) löydät tietoa laadinnasta, viimeisestä muutoksesta, tiedostonimistä ja resoluutiosta.
Välilehdessä "DICOM" on lisätietoa, joka välitetään DICOM-liitännästä.
Kuvien poistaminen (valikko Image)
Kuva voidaan poistaa vain, jos sitä ei vielä ole arkistoitu Vet-Exam plus -ohjelman pitkäaikaisarkistoon
eikä sille ole olemassa lainmääräämää säilytysaikaa (esim. röntgenkuvat)! Vet-Exam plus kysyy jokaisen kuvan kohdalla, tuleeko kuva vain piilottaa. Tämä tarkoittaa, että kuvaa ei näytetä kuvien valinta48
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kentässä ennen kuin valintaruutu "Display hidden images" (piilotettujen kuvien näyttäminen) kohdassa
"Configuration/Modules/Viewer (konfigurointi/moduulit/valopöytä) on valittu. Heti kun kuva on ladattu
valopöydälle, sen piilotettu tila lakkaa ja se näkyy aina kuvien valintakentässä.
Pudotuskenttä
Jos tähän kenttään vedetään kuvan valintakentästä yksi tai useita kuvia vedä ja pudota -toiminnolla,
kuvalle tai kuville voidaan valita valintaluettelosta seuraavat toiminnot:.
– "Export...":
kuvan (kuvien) vienti
– "E-mail...":
kuvan (kuvien) lähetys
– "Image clipboard":
kopiointi kuvien valintakentän kuvavarastoon
Sähköpostina lähetystä varten on asennettava SMAPI-Client (esim. Outlook-Express)!

Kuvan skannaus (valikko Viewer)
Tässä valikkokohdassa voit siirtää kuvia TWAIN-lähteestä (esim. skannerista). Tämän valikkokohdan
valinnan jälkeen avautuu Vet-Exam plus-Scan-ikkuna, josta voit valita TWAIN-lähteen ja aktivoida kuvanlaadinnan. Näytössä näkyy otettujen kuvien lukumäärä. Vet-Exam plus-Scan-ikkunan sulkemisen
jälkeen nämä kuvat näkyvät valopöydällä peräkkäin. Jos haluat tallentaa kuvan tietopankkiin, näpäytä
painiketta "Save active image" (tallenna aktiivinen kuva). Sinua pyydetään nyt määrittämään kuvatyyppi tuodulle tiedostolle, koska kuva ei muutoin tallennu.

Kuvien aktivoiminen
Yksinkertainen napsautus vasemmalla painikkeella aktivoi kyseisen kuvan. (Kuvarivin väri vaihtuu
hopeiseksi.)
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Kuvien merkitseminen
Kuvan merkitseminen punaisella ruksilla
Näin merkitset kuvia:
– Yksittäiset kuvat: Ctrl-näppäin ja napsautus hiirellä kuva-alueeseen
– Kaikki kuvat:
Napsautus hiirellä kuva-alueeseen, valikon valinta "Mark/Mark all" (merkitse/merkitse kaikki)
Samalla tavoin poistaa yksittäisten tai kaikkien kuvien merkinnän.
Merkittävä kuva voi olla kuvien valintakentässä tai valopöydällä. Jos kuva merkitään valopöydällä,
myös kuvien valintakentässä olevaan vastaavaan pikkukuvaan ilmestyy merkki (tämä pätee myös
toisinpäin). Voit merkitä useita kuvia.
Kuva tai kaikki kuvien valintakentän tai valopöydän merkityt kuvat voidaan tallentaa, tallentaa ryhmänä, poistaa, viedä, lähettää sähköpostilla tai kopioida kuvien valintakentän kuvavarastoon.
Merkittyjen kuvien toiminnot: "Save" (tallenna), "Save as group" (tallenna ryhmänä), "Delete" (poista),
"Export (vie), "Send mail" (lähetä sähköposti) ja "Image store" (kuvavarasto), ovat käytettävissä seuraavista valikoista:
– Ctrl-näppäin + vedä ja pudota -toiminto
– kohdevalikko/"All marked" (kaikki merkityt)
FI – päävalikko/"Viewer/All marked (valopöytä/kaikki merkityt)
Import (valikko File)
Valikon tässä kohdassa voidaan tuoda kuvia. Valikon tämän vaihtoehdon valitsemisen jälkeen näyttöön ilmestyy latausikkuna, josta haluttu kuvatiedosto voidaan valita. Napsauta tällöin valitsemisen
jälkeen painiketta "Open" (avaa). Kuva näkyy nyt valopöydällä ja sitä voidaan käsitellä. Jos haluat
tallentaa kuvan tietopankkiin, napsauta painiketta "Save active image" (tallenna aktiivinen kuva). Sinua
pyydetään nyt määrittämään kuvatyyppi tuodulle tiedostolle, koska kuva ei muutoin tallennu. .
Export (valikko File)
Valikon tässä kohdassa voidaan viedä kuvia eri formaateissa. Tarkoituksena voi olla muokata kuvia
edelleen hakemiston vientipolulla tai vientimediassa tai antaa ne muiden henkilöiden käytettäviksi.

Valittavissa oleva vientitila (asetus kohdassa "Configuration/Modules/Viewer") voidaan valita luettelosta
ja tallennusosoite valita ja vahvistaa. Jos haluat viedä kuvan muussa kuin esiasetetussa tilassa, voit
valita toisen kuvatilan kuvatilojen valintaluettelosta. Tarkempia tietoja kuvaformaateista on nähtävissä
kohdassa "Configuration/Modules/Viewer/Export-Email". Seuraavassa esitettyjen vientitoimintojen
kohdalla käytettävissä on osittain laajennetut valintakriteerit.
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Vientitoiminnot
Projektin kaikki kuvat
"Image type selection":
Video-/röntgenkuvien
valinta
"Image status":
Viedyn kuvan kuvatila
:

Aktivoi laajennettu toimintonäkymä!
Näkyy vain pääkäyttäjän oikeudet omaavalle
käyttäjälle

Kuvat alkaen ... asti ...
"Selection criteria": Vietävien kuvien aikavälin
valinta

FI

Aktiivinen kuva valopöydällä
– Vain aktiivinen kuva (sininen kuva-alue) viedään.
Kaikki merkityt kuvat valopöydällä
– Kaikki punaisella ruksilla merkityt kuvat viedään (Ctrl +
napsautus vasemmalla).

Pääkäyttäjän oikeudet omaavat käyttäjät voivat muuttaa kaikkia ajankohtaisen kuvienviennin parametrejä toiminnon laajennetussa näytössä.
Tilaan kohdistuvia muutoksia ei kuitenkaan voida tallentaa tässä, vaan vain kohdassa "Configuration/
Modules/Viewer/Export-Email"!
Kuvatilat
Kuvia voidaan viedä viidessä eri kuvatilassa: "Original" (alkuperäinen), "First save" (ensimmäinen tallennus), "Diagnosis" (diagnoosi), "Last saved" (viimeksi tallennettu) ja "Current status" (ajankohtainen
tila).
Kaikki valopöydän kuvassa näkyvät värilliset grafiikkaelementit tallentuvat vietävään kuvaan harmaan
sävyisinä (tulevat poltetuiksi)!
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Kuvankäsittelykenttä tukee seuraavaa neljää merkkitasoa, joiden grafiikkaelementit voidaan tuoda
näkyviin tai piilottaa yksittäin (valintaruutu "On" (kohteeseen)) tai kaikki yhdessä (valintaruutu "All"
(kaikki)):
Kulman mittaus
Viivojen ja monikulmaisten viivojen pituuden mittaus
Tekstit, viivat ja suljetut viivaelementit
Esimerkkejä eri tiloissa viedyistä kuvista
Ei näkyvissä = piirrostapa ei ole näkyvissä tai grafiikkaelementtiä ei ole valittu
Ei mahdollinen = kuvatila ei tue piirrostapaa
Näyttö

FI

Alkuperäistila

Ensimmäinen
tallennus

Diagnoosi

Viimeksi tallennettu

Ajankohtainen
tila

Ei mahdollinen

Ei näkyvissä

Ei näkyvissä

Ei näkyvissä

Ei näkyvissä

Ei mahdollinen

Ei näkyvissä

Ei näkyvissä

Ei näkyvissä

Näkyvissä

Ei mahdollinen

Ei näkyvissä

Näkyvissä

Ei näkyvissä

Näkyvissä

Valopöytäkuva

Viety
kuva

Duplicate an image (kaksoiskuvan ottaminen, valikko Image)
Aktiivisesta kuvasta voidaan laatia kaksoiskappale valopöydälle.
Assign an image (kuvan osoittaminen uudelleen, valikko Image)
Projektiluettelo voidaan avata, jotta kuva voidaan osoittaa toiselle projektitietokannassa olevalle potilaalle. Arkistoituja kuvia ei voida osoittaa uudelleen!
Sort images (kuvien järjestäminen, valikko Viewer)
Valopöydällä olevat kuvat voidaan järjestää automaattitoiminnon avulla.
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Imaging (kuvantaminen, valikko Viewer)
Arkistoitu kuva siirretään ulkoiseen kuvankäsittelyohjelmaan avattavaksi parametriksi. Olemassa
oleva ulkoinen kuvankäsittelyohjelma on kirjattava kohtaan "Configuration/Modules/Viewer/Imaging".
Imaging-ohjelman sulkemisen jälkeen muokattu kuva näkyy valopöydällä ja se voidaan tallentaa kaksoiskappaleena!

Kuvien valintakenttä
Voit vapaasti säätää kuvien valintakentän kokoa vetämällä hiirellä kentän reunoista tai kulmista. Voit
säätää myös kommenttialueen kokoa siten, että vedät hiirellä kommenttikentän yläreunaa (hiiren osoitin muuttuu nuolesta kaksoisnuoleksi). Tämä asetus säilyy seuraavaan muutokseen asti.
Kuvien valintakenttä voidaan päivittää valitsemalla "Context menu/Update" (napsautus oikealla). Siten
saadaan näkyviin myös ne kuvat, jotka jokin toinen asema on tällä välin ottanut. Kuvien valintakenttä
saadaan avattua painamalla painiketta "Open image selection box" (avaa kuvien valintakenttä). Kuvien
valintakentän avulla on mahdollista valita tallennetuista kuvista ne, jotka halutaan näyttää valopöydällä.
Esimerkki – yksirivinen

FI

Näytön valintapalkki
Tästä voit vaihtaa kaikkien kuvien (All images), valittujen kuvien (Image selection) ja kuvavarastossa
olevien kuvien (Imageboard) välillä.

Kuvavaraston tehtävänä on säilyttää väliaikaisesti valittavissa olevat kuvat. Jos kuvat siirretään valopöydälle (esim. potilas- tai röntgenmoduulista), niistä jätetään kopio kuvavarastoon. Näin nämä kuvat
saadaan auki nopeasti. On myös mahdollista kopioida määrättyjä kuvia kuvien valintakentästä tai
valopöydältä kuvavarastoon. Ajankohtainen sisältö katoaa, kun kuvavarastoon kopioidaan uusia kuvia.
Painike "Imageboard" ei ole käytössä, jos siinä ei ole yhtään kuvaa.

Painikkeiden "All images", "Image selection" ja "Imageboard" alapuolella näkyvät kuvaryhmien "Video", "Intra", "X-Ray" ja "Other" painikkeet sekä kuvien lukumäärä. Haluttua painiketta näpäyttämällä
ryhmän kuvat näytetään kuvien valintakentässä.
Lajittelu laadintapäivän/kohdetyypin mukaan
Kuvat voidaan lajitella välittömästi kuvien valintakentässä laadintapäivän tai kohdetyypin perusteella.
Ohjelma järjestää kuvat kohdetyyppilajittelussa laadintapäivämäärän mukaan.
Käyttäjä voi hakea näyttöön vain tietyt kuvat käyttämällä tallennettuihin kuviin suodatinta. Tämä on
järkevää erityisesti silloin kun yhdestä potilaasta on paljon kuvia.
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Laajennettu kuvien valintasuodatin
Painikkeen "Filter selection" (suodattimen valinta) painamisen jälkeen näytetään laajennettu suodatinvalintaruutu kaikille kuvatyypeille.

FI

Kaaviomaisessa näytössä näkyvät olemassa olevat kuvat. Voit valita ne napsauttamalla. Voit tehdä
erillisiä valintoja niin, että kuvien valintakentässä näytetään olemassa olevista kuvista vain halutut
kuvat.
Kaikille kuvatyypeille voidaan aktivoida ja antaa myös ylimääräisiä valintakriteerejä näytön suodattamiseksi.
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5. Video
Yleistä
Videomoduulissa voidaan laatia videokuvia sekä muokata ja tallentaa niitä. Tässä laitteisto näyttää
videolähteestä tulevan live-kuvan. Valmiit videot tai lyhyet jaksot voidaan siirtää valopöydälle nähtäviksi
tai muokattaviksi.
Ikkuna

FI

Toiminnot
Videolähteen valinta
Valitaksesi toisen kahdesta videolähteestä näpäytä sen painiketta.
Valinnan edellytyksenä on, että kaksi kameraa on liitetty ja niiden konfigurointi on suoritettu moduulissa "Video".

Pysäytyskuva (valikko Video)
Saadaksesi pysäytyskuvan valitusta videolähteestä näpäytä painiketta "Live/Freeze Camera Image"
(still-kamerakuva". Tällöin videokuva pysähtyy, ja kuva voidaan joko luoda kuvasarakkeeseen näpäyttämällä painiketta "Record Image" (ota kuva), suurentaa täyskuvaksi näpäyttämällä painiketta "Video
full frame" (videotäyskuva) tai tulostaa painamalla painiketta "Print current image" (tulosta aktiivinen
kuva). Videokuvaikkunaan päästään takaisin näpäyttämällä painiketta "Live/Freeze Camera Image"
(video-/pysäytyskuva".
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Videokuva (valikko Video)
Videokuvaikkunassa näkyy videolähteestä tuleva videokuva. Käyttöpainikkeet voidaan piilottaa eli kuva
voidaan vaihtaa täyskuvaksi näpäyttämällä painiketta "Video full frame" (videotäyskuva).

Kuvan ottaminen (valikko Video)
Jos haluat luoda kuvan näyttöpäätteessä näkyvästä videokuvasta, näpäytä painiketta "Record Image"
(ota kuva). Kuva siirtyy nyt kuvasarakkeeseen ja aktivoituu tallentamista varten. Ota mahdolliset lisäkuvat samalla tavalla.

Kuvien tallentaminen (valikko Video)
Kaikki merkityt kuvat tallentuvat tietopankkiin. Ennen kuin kuvia tallennetaan valittuna olevalle potilaalle
tulee tarkistaa, että kohdetyyppi (hampaan numero tai kuvan tyyppi) on määritelty oikein.

FI

Tallentaminen ja avaaminen valopöydällä (valikko Video)
Kaikki merkityt kuvat tallentuvat tietopankkiin ja siirtyvät valopöydälle muokkausta varten. Valopöydällä
ne näkyvät kuvien valintakentän kuvavarastossa. Ennen kuin kuvia tallennetaan valittuna olevalle potilaalle tulee tarkistaa, että kohdetyyppi (hampaan numero tai kuvan tyyppi) on määritelty oikein.

Kuvankäsittely (valikko Image)
Aktiivista kuvaa voidaan muokata, kun kuvankäsittelykenttä on aktivoitu. Se aktivoidaan näpäyttämällä
painiketta "Edit image" (kuvankäsittely), kaksoisnapsauttamalla kuva-aluetta tai napsauttamalla kuvan
sisällä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella esiin saatavan valikon vaihtoehtoa "Edit image" (kuvankäsittely). Tarkka kuvaus toiminnoista on luettavissa käsikirjasta tai online-ohjeesta kohdasta "Editing
images" (kuvankäsittely).

Video-värinsäätö
Kun näpäytät livekuva-näkymässä painiketta "Video colour controller" (video-värinsäätö), avautuu
valikko, jossa voit suorittaa videosäätöjä ja valita profiilin.
Valikkokohtien näyttäminen riippuu liitetystä tai asennetusta laitteistosta. Yksittäiset valikkokohdat on
merkitty harmaalla (ei valittavissa).
Ruutukaapparin kortin asennuksessa asiakaspalvelu voi tässä yhteydessä suorittaa lähteen valinnan
ruutukaapparin kortillesi. Tarkat ohjeet ovat nähtävissä ruutukaapparin kortin kuvauksesta.

Täyskuva (valikko Video)
Voit näyttää kuvan pääikkunassa myös koko kuvaruudun kokoisena näpäyttämällä joko painiketta
"videotäyskuva" tai kyseistä painiketta jalkakytkimessä (mikäli olemassa!). Vaihto normaaliin näyttöön
tapahtuu painamalla jalkapainiketta uudestaan, napsauttamalla vaihtoehtoa "täyskuva" hiiren oikealla
painikkeella tai painamalla mitä tahansa näppäintä. Kaikki kortit eivät tue tätä toimintoa! Jos käytössä
oleva ruutukaappari ei tue tätä toimintoa, ohjelma piilottaa kaikki ohjelmaelementit ja näyttää ainoastaan videoikkunan (ei koko kuvaruudun kokoisena).

Tulostaminen (valikko Image)
Videomoduulin valikon tässä vaihtoehdossa aktivoitu kuva voidaan tulostaa. Lisätietoja on nähtävissä
käsikirjan kappaleessa "Tulostaminen" tai näytön kohdassa "Help".
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Kuvia koskevat tiedot (valikko Image)
Jos aktiiviseen kuvaan liittyviä tietoja halutaan kirjoittaa, muokata tai tuoda näyttöön, näpäytetään
painiketta "Image information on current image" (aktiivista kuvaa koskevat tiedot). Näyttöön ilmestyy
nyt aktiiviseen kuvaan liittyvä kuvatietokenttä. Kuvaan liittyviä tekstitietoja voidaan syöttää sivulla
"Comments" (kommentti). Pikanäppäinten tekstit voidaan kopioida tekstiosioon hiiren oikeanpuoleisella painikkeella. Ensimmäinen kommentti voidaan syöttää vain kerran, eikä sitä voida enää muuttaa
tallentamisen jälkeen.
Sivulla "Image info" (kuvatiedot) näkyvät kuvatyyppi, kuvakoko, kohdetyyppi (esim. hammasnumero) ja kohdealue (esim. hammasalue). Näpäyttämällä painiketta "Selection" (valinta) keskimmäisellä
ikkuna-alueella voit valita esim. "pääkohteen" hammasnumeron ja vahvistaa valintasi painamalla "OK".
Kohdealuetta syötettäessä aiemmin valittu "pääkohde" korostuu valkoisella ja nyt voidaan merkitä
muita kuvassa olevia hampaita. Kaikki merkityt kohteet näkyvät tekstimuodossa kentässä "Range"
(alue), jolloin samaan neljännekseen kuuluvat kohteet näkyvät alueen alku- ja loppukohteen välissä
olevalla väliviivalla yhdistettyinä (esim. 12, 13, 14 -> 12-14).
Sivulla "Create" (laadinta) näkyvät kuvan laadintaa koskevat tiedot. Lisäksi sivulla näkyy, kuka käyttäjä
on kuvan laatinut.

FI

Kuvasarakkeessa olevan kuvan aktivoiminen (valikko Video)
Kun kuvasarakkeessa olevaa kuvaa näpäytetään, se ilmestyy pääikkunaan. Edellinen kuva voidaan
aktivoida valitsemalla valikossa "Video" vaihtoehto "Previous image" (edellinen kuva).
Kuvan merkitseminen tallennusta varten
Kuvasarakkeessa olevien kuvien alareunassa on merkintäkenttä. Kuvat voidaan merkitä tallentamista
varten tai ottaa merkintä pois näpäyttämällä kyseistä kenttää.
Ainoastaan merkityt kuvat tallentuvat tai siirtyvät valopöydälle.

Kuvatietojen osoittaminen
Kuvaluettelossa oleville kuville voidaan osoittaa ominaisuuksia kuten esim. kohdetyyppi (hampaan numero tai kuvatyyppi) ja muita tietoja. Kohdetyyppi valitaan näpäyttämällä joko kuvasarakkeessa olevan
halutun kuvan alareunan "pudotusvalikkoa" ja aktivoimalla luettelosta haluttu syöte, tai näpäyttämällä
painiketta "Image information on current image" (aktiivista kuvaa koskevat tiedot).
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Jalkapainikkeen käyttö
Videomoduulia käytettäessä jalkapainikkeen avulla voidaan ohjata tärkeitä toimintoja.
Jalkapainikkeelle voidaan osoittaa seuraavat toiminnot konfigurointivalikon avulla kohdassa Configuration/Modules/Foot pedal (konfigurointi/moduulit/jalkapainike):
Record (tallennus)

= kuvan ottaminen

Still / Live (pysäytys
/ video)

= pysäytyskuva / livekuva

Full (täys)

= täyskuva / normaalikokoinen kuva

Next (aktivointi)

= seuraavan kuvasarakkeessa olevan kuvan aktivoiminen ja näyttäminen
pääikkunassa

Still / Live + Record
(pysäytys-/videokuva
+ tallennus)

= pysäytyskuva / livekuva + kuvan ottaminen

Print (tulostaminen)

= aktiivisen kuvan tulostaminen

FI Näppäinyhdistelmien käyttö

Tärkeät toiminnot voidaan valita myös näppäimistön avulla. Näin laitteistoa voidaan ohjata myös
ulkoisilla ohjelmistoilla.
Aktivoi valikkopalkki painamalla ALT-painiketta . Paina numeroa, joka on alleviivattu sen valikon nimessä, jolla on haluttu toiminto. Paina ruudussa näkyvän valikon sitä numeroa, joka on alleviivattu halutun
toiminnon nimessä.
Esimerkiksi:
Videokuva

= ALT + 1 + 1

Pysäytyskuva

= ALT + 1 + 2

Täyskuva

= ALT + 2 + 1

Aktivoi

= ALT + 1 + 6

Tulosta

= ALT + 2 + 4

Käyttö käsiohjaimen avulla
Käsiohjaimellisissa VistaCam Digital -laitteissa tärkeimmät toiminnot voidaan laukaista käsiohjaimen
painallusherkästä renkaasta. Tällöin on mahdollista aktivoida seuraavat toiminnot konfigurointivalikosta
Configuration/Modules/Video (konfigurointi/moduulit/video):
Record (tallennus)

= kuvan ottaminen

Still / Live (pysäytys
/ video)

= pysäytyskuva / livekuva

Full (täys)

= täyskuva / normaalikokoinen kuva

Next (aktivointi)

= seuraavan kuvasarakkeessa olevan kuvan aktivoiminen ja näyttäminen
pääikkunassa

Still/Live + Record
(pysäytys-/videokuva
+ tallennus)

= pysäytyskuva / livekuva + kuvan ottaminen

Print (tulostaminen)

= aktiivisen kuvan tulostaminen
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6. Röntgen
Yleistä
CRScan-röntgenkuvausjärjestelmään yhdistettynä röntgenkuvat voidaan muuttaa digitaaliseen
muotoon ja tallentaa. Jokainen röntgenkuva osoitetaan kullakin hetkellä valittuna olevalle potilaalle.
Kaikki röntgenkuvat tallentuvat alkuperäisotoksina eikä Vet-Exam plus enää muuta niitä. Jos röntgenkuvaa muutetaan jälkeenpäin kuvankäsittelytoiminnoilla, ei se muuta alkuperäiskuvaa. Ohjelma
lisää ainoastaan tietoja, jotka voidaan myös jälleen kumota. Jos olet osoittanut röntgenkuvan väärälle
potilaalle, voidaan kyseinen kuva osoittaa uudestaan oikealle potilaalle. Tämä voidaan tehdä seuraavissa kahdessa paikassa:
Röntgenmoduulissa ennen tallennusta valikkokohdasta "2. Image/Save to other patient" (2. kuva/tallenna toisen potilaan kohdalle), valopöydällä valikkokohdasta "Reassign image" (osoita kuva uudestaan).
Alkuperäiskuvan ollessa kyseessä toimenpide dokumentoituu laitteiston käyttäjän tietojen ja alkuperäispotilaan kirjaamisen avulla.
Röntgenkuvien mittaaminen
Kuvankäsittelymoduulin avulla röntgenkuvat, jotka on kuvattu tallennuslaitteella (kuvalevy, CR-Scan,
filmiskanneri), voidaan mitata vain kalibroinnin jälkeen määritetyn kohteen (esim. metallikuula, metallitappi) avulla. Mittaustarkkuus riippuu tällöin paljon kuvalevyn sijoituksesta (suhteessa kohteeseen
ja säteilylähteeseen). Lue tähän liittyen luvusta "Kuvankäsittely" pituus- ja kulmamittauksia koskeva
varoitus.

FI

Varmuuskopiointi
Yleisesti ottaen tietojen säilyminen tulee varmistaa säännöllisesti varmuuskopioinnilla. Röntgenmoduulia käytettäessä (esim. yhdessä CRScanin kanssa) Vet-Exam plus -tietokantahakemiston "..\dbsdata"
säännöllinen varmuuskopiointi on välttämätöntä! Lue tähän liittyen kappale "Ohjeita varmuuskopioinnista".
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Ikkuna

FI

Toiminnot
Kuvan ottaminen (valikko X-ray)
Napsauttamalla painiketta "Uuden röntgenkuvan ottaminen" röntgenkuvan ottaminen käynnistetään.
Röntgenkuvien konfigurointi
Ennen röntgenkuvauksen suorittamista avautuu ikkuna "Record image" (kuvan ottaminen), johon
kuvausparametrit voidaan syöttää tai josta ne voidaan valita.
Valitulle röntgenkuvalle näkyy näytössä vakiokuvaustila, jota voidaan muuttaa (vakiotila voidaan määrittää valitsemalla "Configuration/Modules/CRScan").
Kuvakohde voidaan valita ennen kuvausta tai sen jälkeen. Alhaalla vasemmassa ikkunakulmassa
näkyy kuvausjärjestelmä (punainen merkki).
Röntgenkuvaparametrien syöttövelvollisuus
Jos kohdan "Configuration/Surgery" (konfigurointi/vastaanotto) olevan osion "X-rays" (röntgenkuvat)
valintaruutu "X-ray parameters are mandatory" (röntgenparametrit ovat pakollisia) on aktivoitu, on
vähintään syötettävä röntgensäteilyannosparametrit (mA, kV, ms). Käyttäjää kehotetaan tähän uudelleen viimeistään tallennuksen yhteydessä (kuva vasemmalla), jos parametrikentissä ei ole syötteitä tai
syötteet ovat puutteellisia (kuva oikealla). Röntgenparametrejä voidaan muuttaa kuvan tallennuksen
jälkeen jälkeenpäin vain silloin, kun kohdan "Configuration/Surgery" (konfigurointi/vastaanotto) osion
"X-rays" (röntgenkuvat) valintaruutu "X-ray parameters are always modifiable" (röntgenparametrejä
voidaan muuttaa aina) on aktivoituna!
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Röntgensäteilyannosparametrin syöttäminen
Vet-Exam plus ehdottaa valotusparametrejä, kun valittuun kohteeseen on säädetyllä röntgenlaitteella olemassa tallennettu kuva. Jos näin on, ohjelmisto käyttää olemassa olevia arvoja parametreinä.
Muussa tapauksessa Vet-Exam plus valitsee kohteella valitun röntgenlaitteen vakioasetukset, jotka on
määritetty kohdassa "Configuration/Modules/X-ray" (konfigurointi/moduulit/röntgen). Jos röntgenlaitteeseen säädetään muita kuva-arvoja, ne on syötettävä manuaalisesti.
Käytettävien röntgenparametrien vakioasetus voidaan säätää jokaiseen röntgenlaitteeseen ja jokaiseen kohdetyyppiin kohdasta "Configuration/Modules/X-ray". Huomaa kuitenkin, että vakioasetuksia
voi muuttaa ainoastaan henkilö, jolla on hyväksytty muuttamisoikeus (pääkäyttäjä)!
Kuvan lukeminen
Röntgenparametrien syöttämisen jälkeen painetaan painiketta "Read" (lue), jolloin näyttöön ilmestyy
kuvausikkuna.
CRScan-kuvausikkuna
CRScan siirtyy kuvausvalmiuteen (LED-valot palavat vihreinä), kun painike "Start scan" (käynnistä
skannaus) aktivoidaan. Heti kun CRScan on lukenut kuvalevyt, ikkunaan ilmestyvät ajankohtaiset rivitiedot ja CRScanin kuvausvaihe. Laitteeseen voidaan työntää lisää kuvalevyjä niin kauan kuin ikkuna
on avattuna.

2010/06/07

9000-608-120/30

61

FI

Mikäli skannauksen aikana, sitä ennen tai sen jälkeen ilmenee ongelmia (esim. kuvalevyä ei kuljeteta kokonaan ulos), skannaus voidaan lopettaa ja hakea painikkeesta "Virheenpoisto" (jakoavaimen
kuva) ikkuna "Problem solving" (ongelman poistaminen). Sieltä voit ohjata kuvalevyjen kuljetusta.

Painikkeesta "Poistotoiminnon kytkeminen päälle ja pois" voit kytkeä skannerin poistotoiminnon
päälle ja pois.
Ilmoitus "Light exposure too high" (valoisuus liian suuri)
Vältä halogeenivalojen ja auringonvalon suoraa säteilyä.

FI Tarkasta valo-olosuhteet (≤1000 luksia) skannerin tuloalueella ja tarvittaessa vähennä valoa lähialueella.
Kuvausikkunan ollessa näytössä kaikki otetut röntgenkuvat ilmestyvät vasemmalle puolelle kuvasarakkeeseen.
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Viimeiseksi otettu kuva (kuvasarakkeen kohta sininen) näkyy oikealla olevassa ikkunassa suuressa
koossa ja sitä voidaan analysoida kuvankäsittelytoiminnoilla. Aktiivista kuvaa voidaan vaihtaa napsauttamalla kuvasarakkeessa toista kuvaa. Otettujen kuvien kuvasarakkeen oikealla puolella näkyy värillisellä palkilla kuvan säteilyannosekvivalenssiarvo. Arvo on ainoastaan ohjearvo, jonka avulla voidaan
säätää paras mahdollinen säteilyannosparametri (mahdollista vain silloin kun kuvassa ei ole äärimmäisiä yli- ja alakohdistuksia). Ohjelma osoittaa hyvän asetuksen vihreän palkin ja huonon asetuksen
punaisen palkin avulla. Palkissa on kriittinen ylä- ja alaraja (poikkiviiva palkissa), josta lähtien palkinväri
on punainen.
Palkin ollessa punainen:
Palkki punainen ja matalalla:
Palkki punainen ja korkealla:

lisää röntgensäteilyannosta tai kuvausjärjestelmän lisäannosta
vähennä röntgensäteilyannosta tai kuvausjärjestelmän lisäannosta

Kuvien tallentaminen (valikko X-ray)
Tietopankkiin tallentuvat kaikki merkityt ja tietylle kohdetyypille osoitetut kuvat. Ennen kuin kuvia tallennetaan valittuna olevalle potilaalle, tulee tarkistaa, että kohdetyyppi on määritelty oikein. Jos haluat
hylätä kuvan, sinun on ensin poistettava merkintä ja vastattava seuraavan ikkunan kysymykseen "NO"
(ei).

FI

Tallentaminen ja avaaminen valopöydällä (valikko X-ray)
Kaikki merkityt ja tietylle kohdetyypille osoitetut kuvat tallentuvat ja siirtyvät valopöydälle muokkaamista varten. Siellä kuvat näkyvät kuvien valintakentän kuvaluettelossa, josta ne voidaan vetää itse
pöydälle vedä ja pudota -toiminnolla. Ennen kuin kuvia tallennetaan valittuna olevalle potilaalle, tulee
tarkistaa, että kohdetyyppi on määritelty oikein.
Kuvankäsittely (valikko Image)
Aktiivista kuvaa voidaan käsitellä aktivoimalla ensin käsittelyruutu napsauttamalla painiketta "Image
processing" (kuvankäsittely), kaksoisnäpäyttämällä kuvaosiota tai näpäyttämällä kuvan sisällä hiiren
oikeanpuoleisella painikkeella ja valitsemalla valikosta kuvankäsittelyn. Tarkka kuvaus toiminnoista on
luettavissa käsikirjasta tai online-ohjeesta luvusta "Image processing" (kuvankäsittely).
Täyskuva (valikko X-ray)
Voit näyttää kuvan pääikkunassa koko kuvaruudun kokoisena painamalla painiketta "Täyskuvanäyttö" . Näyttö vaihdetaan takaisin normaalinäyttöön näpäyttämällä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella
ja valitsemalla vaihtoehto "Full frame" (täyskuva) tai painikkeella ESC.
Tulostaminen (valikko Image)
Kuvan tulostaminen valmistellaan painamalla painiketta "Tulosta". Lue tarkat ohjeet käsikirjasta tai
online-ohjeen luvusta "Printing" (tulostaminen).
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Kuvia koskevat tiedot (valikko Image)
Kun aktiiviseen kuvaan liittyviä tietoja halutaan kirjoittaa, muokata tai tuoda näyttöön, napsauta painiketta "Image information on current image" (aktiivista kuvaa koskevat tiedot). Näyttöön ilmestyy nyt
aktiiviseen kuvaan liittyvä kuvatietokenttä.
Kuvaan liittyviä tekstitietoja voidaan syöttää välilehdestä "Comments" (kommentti). Pikanäppäinten
tekstit voidaan kopioida tekstiosioon hiiren oikeanpuoleisella painikkeella. Ensimmäinen kommentti
voidaan syöttää vain kerran, eikä sitä voida enää muuttaa tallentamisen jälkeen.
Välilehdessä "Image info" näkyvät kuvatyyppi, kuvakoko, kohdetyyppi ja kohdealue. Napsauttamalla
painiketta "Selection" (valinta) keskimmäisellä ikkuna-alueella "Tyyppi" voit valita, mihin kuva tulee
kohdistaa ja vahvistaa valintasi painamalla "OK". Kohdealuetta merkitessä aiemmin valittu pääkohde
näkyy sinisellä taustalla. Kaikki merkityt kohteet näkyvät tekstinä kentässä "Range" (alue), jolloin yhteenkuuluvat kohteet näkyvät neliön sisällä yhdistettynä yhdysviivalla alkukohteesta loppukohteeseen.
Välilehdestä "Creation" (laadinta) saat kuvan laadintaa koskevat tiedot. Lisäksi sivulla näkyy, kuka
käyttäjä on kuvan laatinut.
Välilehdessä "X-ray" (röntgen) näkyvät tähän mennessä syötetyt arvot, joita voidaan myös tarpeen
tullen muuttaa.

FI

Kierrä 90° oikealle
Aktiivinen kuva kiertyy 90° oikealle (myötäpäivään).
Kierrä 90° vasemmalle
Aktiivinen kuva kiertyy 90° vasemmalle (vastapäivään).
Kierrä 180° vasemmalle
Aktiivinen kuva kiertyy 180° vasemmalle (vastapäivään).
Kuvasarakekuvan aktivoiminen (valikko X-ray)
Kun kuvasarakkeessa olevaa kuvaa näpäytetään, se ilmestyy pääikkunaan. Edellinen kuva voidaan
aktivoida aktivoimalla valikon "X-ray" (röntgen) vaihtoehto "Previous image" (edellinen kuva).
Kuvan merkitseminen tallennusta varten
Kuvasarakkeessa olevien kuvien alareunassa on merkintäkenttä. Kuvat voidaan merkitä tallentamista
varten tai ottaa merkintä pois näpäyttämällä kyseistä kenttää. Ainoastaan merkityt kuvat tallentuvat tai
siirtyvät valopöydälle.
Kuvatietojen osoittaminen
Kuvaluettelossa oleville kuville voidaan osoittaa röntgenkuvatyyppi, kohdetyyppi, röntgenparametrit ja
muita tietoja. Ei-määriteltävissä olevat kohdetyypit tulee osoittaa kategoriaan "X-ray UNDEF" (määrittelemättömät röntgenkuvat)! Merkitäksesi kohdetyypin napsauta painikkeeseen kuvasarakkeesta
haluttavan kuvan alareunassa ja valitse haluttu tyyppi valintaikkunasta "Select object type" (valitse
kohdetyyppi).
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Voit napsauttaa myös painikkeeseen "Info" ja määrittää kuvatyypin valintaikkunan "Image information"
(kuvatiedot) painikkeesta "Selection" (valinta). Valitse kuvan mukaan sopiva välilehti ja napsauta kaaviokuvan siihen alueeseen, johon kuva halutaan osoittaa. Myös röntgenparametrit ja muut kuvatiedot
voidaan syöttää joko napsauttamalla kuvasarakkeessa olevan halutun kuvan alareunan painiketta tai
painiketta "Info".
Kuvan osoittaminen toiselle potilaalle (valikko Image)
Jos kuvaa ei haluta osoittaa aktiiviselle potilaalle, aktiivinen kuva voidaan osoittaa projektiluettelosta
valittavalle potilaalle valikkoriviltä kohdasta "2.Image/Save to other patient" (2. kuva/tallenna toisen
potilaan kohdalle).
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Kirkkaus- ja kontrastiarvojen määrittäminen CRScanilla otettaville uusille kuville
Kuvankäsittelyosion on oltava suljettu! Valikon vaihtoehto "Contrast/brightness presetting" (kirkkaus-/
kontrastiesiasetukset) saadaan esiin napsauttamalla kuvakenttää hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä,
jolloin vastaava ikkuna aktivoituu.

Kirkkaus-, kontrasti- ja gamma-arvojen muutokset näkyvät välittömästi ajankohtaisessa kuvassa ja ne
voidaan tallentaa uusille kuville CRScan-tilassa tai kaikissa saman tyypin tiloissa.
"Settings of current image" (nykyisen kuvan asetukset): Säädä
haluamasi kirkkaus, kontrasti ja gamma-arvot.

FI
: Palauta kirkkaus, kontrasti ja gamma-arvot.
"Accept values for current mode" (ota arvot käyttöön nykyiselle
tilalle): Tallenna nykyiset säätöarvot parhaillaan valittuna olevalle
CRScan-tilalle
"Accept values for all unknown modes" (ota arvot käyttöön
kaikille tuntemattomille tiloille): Tallenna nykyiset säätöarvot
kaikille tiloille

Toimintatapa tietokoneen ohjelmiston kaatumisen jälkeen
Jos tietokoneen ohjelmiston röntgenosio "kaatuu" röntgenkuvauksen aikana tai sen jälkeen, otetut
kuvat eivät katoa!
Kun Vet-Exam plus käynnistetään uudelleen näkyviin tulee ilmoitus, joka kertoo, että röntgenkuvausjärjestelmässä tai väliaikaisesti kiintolevyllä on vielä kuvatietoja, joita ei vielä ole lopullisesti tallennettu
Vet-Exam plus -tietopankkiin.
Sen jälkeen kun ohjelmaosa "X-ray" (röntgen) on valittu, avautuu ikkuna, joka kertoo, että yhtä tai useampaa potilaan kuvaa ei vielä ole tallennettu tietopankkiin. Ikkuna näkyy vain siinä tapauksessa, että
kuva kuuluu sillä hetkellä asetettuna olevalle vastaanotolle. Ohjelma kehottaa tämän jälkeen käyttäjää
valitsemaan oikean potilaan, jotta se voi lukea kuvat.
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Röntgentarkastuskirja (valikko X-ray)
Röntgentarkastuskirja voidaan tulostaa ja haluttu tuloste ottaa esikatseluun kaikissa toimipisteissä
valikkorivin "Options/X-ray report" (vaihtoehdot/röntgenkirja) avulla. Näyttöön ilmestyvät kaikki otetut
röntgenkuvat, vaikka osa olisikin merkitty piilotetuiksi!
Tulostuksen aikavälin määrittäminen

Röntgentarkastuskirja voidaan tulostaa tietyltä aikaväliltä. Tätä varten on syötettävä halutut päivämäärät. Röntgenkirja tulee näyttöön painettaessa painiketta "Preview" (esikatselu). Jos aikaväliksi on
asetettu "automaattinen", Vet-Exam plus ehdottaa viimeisen tulostuksen päivämäärää "alku-päivämääräksi" ja järjestelmän kellonajan päivää "loppu -päivämääräksi". Luettelo voidaan valita potilaannimen tai kronologisen järjestyksen mukaan.
Valintaperusteeksi voidaan asettaa myös yksi tai useampi röntgenpiste, jos röntgenpisteiden tiedot
on tallennettu kuvienottovaiheessa. Ilman röntgenpistetietoja olevat kuvienottovaiheet tulevat aina
näyttöön.
Esimerkki röntgentarkastuskirjasta
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Painikkeiden toimintojen esittely

Sivunäyttö: koko sivun näyttö / säätö 100 % / suurennus sivuleveyteen

Sivunäyttö: ensimmäinen sivu / edellinen sivu / seuraava sivu / viimeinen sivu

Tulostin: tulostinvalikon haku / tulostimen asetukset

Tiedosto: avaa / tallenna

FI
Esikatselu: sulje
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7. Kuvankäsittely
Yleistä
Kuviin liittyviä arvoja voidaan muuttaa ja määrittää kuvankäsittelytoiminnoilla. Kuviin voidaan myös
piirtää joitakin elementtejä. Nämä tallennetaan kuvan mukana, mutta ne voidaan myös poistaa myöhemmin.

Grafiikan ja kuvien muokkaus (Toolbox)
Kuvankäsittely tapahtuu valintaikkunasta "Toolbox". Joihinkin tärkeisiin toimintoihin pääsee käsiksi
myös suoraan oikealla olevan toimintorivin painikkeista. Kuvankäsittelyn valintaikkunan ulkoasua
voidaan muokata näkymästä.
Napsauta painiketta "Käsittele aktiivista kuvaa" tai valikossa "Image" kohtaa "Image processing"
(kuvankäsittely). Näkyviin tulee valintaikkuna.
Kontekstivalikko
Kun valintaikkunaa napsautetaan oikeanpuoleisella hiiren painikkeella, näkyviin tulee kontekstivalikko.

FI

Levittäminen
Kun valintaikkunaa ei käytetä, se voidaan taittaa kokoon kokonaan tai osittain.
Napsautus oikeanpuoleisella painikkeella valintaikkunaan.
Valitse "Unfold" (levitys).
Täällä voit valita kolme vaihtoehtoa:
"Always open" (aina auki):
Työkalutoimintoa ei taiteta kokoon.
"Half open" (puoliksi auki):
Lisätoiminnot taitetaan kokoon.
"Fully closed" (täysin suljettu): Kaikki toiminnot taitetaan kokoon.
Näkyvyys
Valintaikkuna voidaan säätää vaihtoehdosta "Transparency" taustaan nähden läpinäkyväksi. Jotta
toiminto on aktiivinen, on valikossa "Unfold" (levitys) vaihtoehto "Half open" (puoliksi auki) oltava
valittuna.
Napsautus oikeanpuoleisella painikkeella valintaikkunaan.
Valitse "Visibility" (näkyvyys).
Täällä voit valita neljä porrasta:
100 %, 75 %, 50 %, 25 %
Valitun porrastuksen mukaan valintaikkuna näkyy aina sitä läpinäkyvämmin.
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Ohje: Toiminto "Transparency" (läpinäkyvyys) toimii vain kun se on yhdistetty toimintoon "Unfold"
(levitys). Jos kohdassa "Levitys" vaihtoehto "Aina auki" on valittuna, toiminto "Läpinäkyvyys" deaktivoidaan automaattisesti.

Yleiskatsaus toimintoihin
Yleiset toiminnot

Toimintoryhmät
Toimintokenttä kuvankäsittelytoimintoineen
Kuvankäsittelykentän yläosassa on mahdollista näpäyttää yleisen toiminnon kuvaketta tai valita haluttu
toimintoryhmä.
Kuvankäsittelykentän alaosassa taasen on mahdollista valita valitun toiminnon tai toimintoryhmän
FI kuvankäsittelytoiminnot.
Viimeisen kuvankäsittelytoiminnon peruuttaminen/palautus
Napsauttamalla painiketta "Peruuta/palauta viimeinen kuvankäsittelytoiminto" voit kumota viimeisen
kuvankäsittelytoiminnon tai palauttaa sen uudelleen napsauttamalla vielä kerran.
Kuvatilojen lataaminen
Valitse "Lataa kuvatila" -toiminto ("Päävalikko/kuva" tai "Kuvavalikko") painamalla painiketta "Lataa
kuvatila". Voit nyt valita luettelosta aktiivisen kuvan valittavina olevista kuvatiloista yhden ja näyttää sen
kuvaikkunassa.
Kuvalla voi olla enintään seuraavat neljä kuvatilaa:
– Last save (viimeinen tallennus): kuva viimeisessä tallennuksessa
– Evaluation status (diagnoositila): kuvatietolaatikon kuva ensikommenttia (löydös jne.) tallennettaessa
– First save (ensitallennus): röntgenmoduulin kuva ensimmäisen tallennuksen yhteydessä kuvan ottamisen jälkeen. Jos alkuperäiskuvaa ei käsitellä millään tavalla (kierretä, säädetä kirkkautta, kontrastia
jne.), kuvatila vastaa alkuperäiskuvaa.
– Original image (alkuperäiskuva): kuva kuvan ottamisen jälkeen
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Röntgenkuvien päätoiminnot
Toimintokentässä näkyvät kaikki päätoiminnot, joilla voidaan käsitellä röntgenkuvaa. Muitakin toimintoja voidaan valita.
Voit säätää liukusäätimellä yksittäisten kuvaominaisuuksien arvoja (kirkkaus, kontrasti, gamma).
Vaihtoehtoisesti voit muuttaa suoraan aktiivisessa kuvassa (hiiren merkki kuva-alueella:
) kirkkautta (siirrä
hiirtä vaakasuunnassa) ja kontrastia (siirrä hiirtä pystysuunnassa) pitämällä vasemmanpuoleinen hiiren painike
painettuna.

FI

Diagnoosin tuenta
Löydösten tukitoiminto toimii aina silloin alkuperäisten kuvien yhteydessä, kun merkintäkenttä "Start
from original data" (alkuperäistiedoista) on valittuna. Muussa tapauksessa ohjelma käyttää aina ajankohtaisen tilan suodatinta.
Kulloisenkin löydöksen kannalta kiinnostavat rakenteet tai kohteet korostuvat kuvassa (vahvennettu
kontrasti) heikentämättä kuvan tarkkuutta. Näin kuvassa olevat mielenkiintoiset rakenteet on helpompi
hahmottaa.
Seuraavien suodattimien käyttö on rajoitettu korkeintaan 50 megatavun kokoisiin kuviin. Suurempien
kuvien suodattimiseksi voidaan vastaava alue ensin leikata crop-toiminnolla ja suodattaa sitten tämä
otos kuvasta.
Seuraavia suodattimia käyttämällä voidaan optisesti muuttaa kuvassa näkyviä kulmia.
Intra-suodatin
Intra (tarkka); Karies; Endo; Paro; Reduce Noise

X-Ray-suodatinsarja
esim.: X-Ray 1, X-Ray 2, kohinan vaimennus, jne.
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Kuvan kääntäminen ja peilitoiminnot
Painikkeesta

voidaan peilitoiminnot lisäksi piilottaa ja näyttää.

Vastaavaa painiketta painamalla ajankohtaista kuvaa saadaan käännettyä 90, 180 tai 270 astetta.
Napsauttamalla painikkeeseen "Peruuta/palauta viimeinen kuvankäsittelytoiminto" (päätoiminnot)
kumoat jälleen viimeisen kääntämisen tai peilauksen.
Zoomaustyökalut
Zoomaustyökaluilla koko kuva tai sen osa voidaan suurentaa tai pienentää näytössä.
: Nähdäksesi kuvan suurennuskertoimella paina
suurennuslasiin. Hiiren vasemman puolen painaminen
suurentaa ja oikean puolen painaminen pienentää kuvan
osaa.

FI

"Kerroin": Vaihtoehtoisesti on mahdollista syöttää prosenttiluvut luettelokenttään tai valita ne siitä.
: Toiminnolla "Piirrä suorakulmio" voit vetää kuvaan
suorakulmion, joka näkyy esikatselukuvassa keltaisena
kehyksenä. Hiirellä voit siirtää keltaista kehystä esikatselukuvassa. Kuvakehyksessä tämä valittu osa näytetään
suurennettuna.
: Toiminnolla "Aseta kuvaikkunankoko samaksi kuin
kuvakoko" voit sovittaa kehyksen suurennetun kuvan
mukaan.
: Toiminnolla "Sovita kuva ikkunakokoon" voit sovittaa kuvan kehyksen kokoon.
: Toiminnolla "Suurennuslasi (paikallinen zoomausikkuna)" saat kuvaasi suurennuslasi-ikkunan, jota voit
siirtää ja suurentaa tarpeesi mukaan. Zoomauskerroin
valitaan oikealla puolella olevasta liukusäätimestä.
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Suodattimen perustoiminnot

Suodatintoiminnot voidaan käynnistää aktiivisessa kuvassa näpäyttämällä haluttua suodatinta. Suodatintoimenpiteet voidaan kumota napsauttamalla painikkeeseen "Peruuta/palauta viimeinen kuvankäsittelytoiminto" (päätoiminnot). Päästäksesi alkuperäiskuvaan, paina painiketta "Lataa kuvatila"
ylemmällä valintarivillä. Alkuperäiskuva voidaan ladata myös tallentamisen jälkeen painikkeen "Lataa
kuvatila" avulla.
Piirrostavat
Kuvan muokkauskenttä tukee seuraavia merkkitasoja, joiden grafiikkaelementit voidaan tehdä näkyviksi tai näkymättömiksi erikseen (valintaruutu "On") tai kaikki yhdessä (valintaruutu "All"):
Kulman mittaus

FI
Sivujen ja monikulmioiden pituuden mittaus

Tekstit, viivat ja suljetut viivaelementit

CROP-työkalu (osien leikkaaminen kuvasta)

Viivaprofiilin esitys
Grafiikkaelementin tuottaminen
Jos haluat tuottaa uuden grafiikkaelementin, valitse ensin haluamasi elementti näpäyttämällä vastaavaa kuvaketta. Määritä elementin alkukohta napsauttamalla hiiren vasenta puolta halutussa kuvan
osassa. Nyt voit muuttaa elementin kokoa ja suuntaa hiirtä liikuttamalla. Elementti jätetään paikoilleen
napsauttamalla kerran.
Viimeinen grafiikkaelementti on aktiivinen sen tuottamisen jälkeen. Tämä havaitaan elementin ympärillä
olevan pisteittäisen reunuksen ja hiiren käsikursorin avulla. Tässä vaiheessa on mahdollista muuttaa
elementin ominaisuuksia kuten esimerkiksi väriä, kokoa, suuntaa ja taustaa.
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Grafiikkaelementin aktivoiminen
1. Näpäytä elementtiä vasemmanpuoleisella hiiren painikkeella (sormen kuva).
Muita grafiikkaelementtejä voidaan aktivoida pitämällä
shift-painiketta painettuna.

2. Aktiivisen elementin merkintäkehys
vetopisteineen on näkyvissä

FI
Grafiikkaelementin koon muuttaminen
1. Aseta hiiren kohdistinsormenpää aktiivisen elementin
vedettävään kohtaan + napsautus vasemmalla

2. Kaksoisnuolellinen hiiren
osoitin tulee näkyviin. Määritä
elementin koko liikuttamalla
hiirtä + lopuksi napsautus
vasemmalla.

3. Etusormellinen hiiren osoitin
tulee jälleen näkyviin.

2. Käden kuvalla varustettu
hiiren osoitin tulee näkyviin.
Siirrä elementti hiirtä liikuttamalla + lopuksi napsautus
vasemmalla.

3. Etusormellinen hiiren osoitin
tulee jälleen näkyviin.

Grafiikkaelementin siirtäminen
1. Napsauta elementtiin
vasemmalla hiiren kohdistinsormen ollessa käytössä
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Merkkitasojen yhteiset toiminnot
"Poista ...": Aktivoitujen grafiikkaelementtien poistaminen
"Kumoa poistaminen": Aktivoitujen grafiikkaelementtien
poistamisen kumoaminen
"Poista grafiikka": Kaikkien grafiikkaelementtien poistaminen
Valintaruutu "On" (kohteeseen): Nykyisten merkkitasojen
tuominen näkyviin tai piilottaminen
Valintaruutu "All" (kaikki): Kaikkien merkkitasojen tuominen näkyviin tai piilottaminen
Tekstit, viivat ja suljetut viivaelementit
: Suljettujen viivaelementtien laatiminen
"Pen" (kynä): Kynän väri säädettävissä; kynän voimakkuus: säädettävissä listakentästä
"Background" (tausta): Taustan väri säädettävissä; taustamalli säädettävissä

:
Tekstielementtien laatiminen
"Tausta":
:

Tekstin tausta täytetty

:

Tekstin täytetyn taustan väri

:

Tekstin tausta läpinäkyvä

"Teksti": Tekstin syöttäminen tai muuttaminen
Tekstin määritteet: bold (lihavoitu), underlined (alleviivattu), colour (väri), size (koko)

2010/06/07

9000-608-120/30

75

FI

:

Viivaelementtien laatiminen

Linjojen ja monikulmioiden pituuden mittaus
"Viiva":
:

Yksinkertaisen viivan luonti

:

Monikulmaisen viivan luonti

FI
"Length" (pituus): Sivun todellisen pituuden ja yksikön
määritys: pikseli, cm, mm, tuuma
Huomio: Yksiköissä cm, mm tai tuumat on aina suoritettava kalibrointi!
"Calibration length" (kalibrointipituus): Kalibrointipituuden
säätäminen tai syöttäminen kenttään.
:

Kalibrointipituuden ottaminen käyttöön
Huomio: Yksikössä = pikseli ei mahdollista!

Pituuksien ja kulmien arvioimiseksi röntgenkuvissa kuva on kalibroitava referenssikuvakohteen avulla. Tämä arvio ei kalibroinnista huolimatta vastaa tarkkuudeltaan mittausta,
eikä sitä tule käyttää mittaustuloksena. Tarkkuus riippuu paljon kohteen projektion
vääristymästä kuvan vastaanottopinnalla. Videokuvissa ei voida suorittaa pituuksien ja
kulmien arviointia oikeassa mittasuhteessa!
Kalibrointi käyttäen referenssikohteena tunnetun suuruista kohdetta
Linjan asettaminen määritettyyn referenssikohteeseen
Esim. valitse yksikkö = mm ja syötä linjan arvoksi mm.
Kalibrointimatka on valittava!
Säädä kalibrointipituudeksi 70,0 mm.
Ota kalibrointipituus käyttöön napsauttamalla painiketta
"Use selected line for length calibration" (käytä valittua
linjaa pituuskalibroinnissa).
Ohjelma käyttää nyt kaikkia mittatietoja tähän kalibrointiin.
Kalibrointi voidaan suorittaa uudelleen koska tahansa!
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Kulman mittaus
"Line" (viiva):
Kulman luominen
"Angle" (kulma):
Suljettu kulma näkyy näytössä
(esimerkissä: "85°")
Kulman sivu 1
Napsautus vasemmalla.
Vedä viiva hiirellä pisteestä A pisteeseen B lakipisteen
suuntaan.
Päätä kulman sivu 1 pisteeseen B napsauttamalla
vasemmalla.
Kulman sivu 2
Napsautus vasemmalla pisteeseen C.
Vedä viiva hiirellä pisteestä C pisteeseen D.
Päätä kulman sivu 2 pisteeseen D napsauttamalla
vasemmalla.

FI

CROP-toiminto
CROP-toiminnolla voit merkitä kuvaan siitä leikattavan kohdan ja tallentaa sen uutena kuvana.
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:

Laadi suorakulmio (leikattu kohta kuvasta)

:

Leikkaa tämä kohta ja tallenna uutena
kuvana
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Viivaprofiilin esitys
Tällä toiminnolla voidaan näyttää paksuusarvot määritellyllä linjalla. Haluttu viiva vedetään kuvaikkunassa painikkeen "Create new line for profile analysis" (luo uusi linja profiilianalyysiä varten) avulla
(näyttöruutu -> Line (viiva)). Viivan väri voidaan määrittää napsauttamalla painiketta "Pen colour"
(näyttöruutu -> Pen (kynä)).
Kun viivaprofiili-ikkunaan napsautetaan kuvaikkunaan ja viivaprofiili-ikkunaan tulee ristikursori. Liikuttamalla ristikursoria viivaprofiili-ikkunassa näkyviin tulevat tiheysarvot viivan eri kohdissa. Ristikursori kulkee vastaavasti kuvaikkunassa viivaa pitkin. Näin kursorin sijainti kuvassa voidaan määrittää helposti.
Ajankohtainen intensiteettiarvo ja säädetyt mitta-arvot näkyvät vielä kahdessa kentässä.

FI
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Näyttö tekoväreillä
Tekovärejä voidaan säätää liukusäätimellä. Tekoväreillä näytettävää kuvaa ei voida tallentaa! Käyttäjä
voi itse yhdistellä perusvärit mielensä mukaan saadakseen paremmat tekovärien siirtymäkohdat. Tätä
varten näpäytetään perusvärien sisällä jotakin värialuetta, jolloin näyttöön ilmestyy värikenttä tekovärivalikkoineen. Halutun värin vahvistamisen jälkeen aikaisempi perusvärillä näkynyt alue korvautuu
kyseisellä värillä.

FI

Painikkeesta "Set standard"

2010/06/07

9000-608-120/30

perusvärit ja liukusäätimet palautetaan vakioarvoihin.
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ROI-histogrammi /

histogrammitoiminnot

Molemmat toiminnot esittävät kuvan harmaan sävyjen jakautumisen. Tällä toiminnolla voidaan muun
muassa levittää olemassa olevat intensiteettiarvot koko kuvan alueelle. Näin ihmissilmille liian pienet
intensiteettierot vahvistetaan niin, että ne voidaan havaita.

FI

16-bittiset harmaaporraskuvat

16-bittiset CRScan-harmaaporraskuvat: alhainen annos = 0; korkea annos = 65535
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Histogrammin levitys
Histogrammi näkyy yläalueessa. Tästä voit tehdä histogrammin levityksen. Tällöin harmaan sävyjen
esitys muuttuu.
Optimaalisesti levitettyjä alkuperäiskuvia ei voi enää levittää enempää!

Toimintatapa histogrammitoiminnon kanssa:
Napsauta histogrammin alapuolella olevaan mustaan palkkiin ja määritä pituus hiiren vasen painike
painettuna.
Toimintatapa ROI-histogrammitoiminnon kanssa:
Jos haluat tarkastella vain määrättyä kuva-aluetta (ROI = "region of interest"):
Avaa kuvaan kehys.
Kontrastin levitysalue asetetaan sitten pienimmästä ja suurimmasta harmaan sävystä piirretyn kehyksen sisällä.

FI

Kun siirrät kehystä, kontrastin levitysalue mukautetaan automaattisesti.
Palkin alueella olevat harmaan sävyt näkyvät aina näyttöpäätteellä 256:ssa harmaan sävyssä.
Painamalla painiketta "Set standard" (aseta vakio)
ulottuu koko alueen yli).
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koko harmaan sävyalue näytetään (palkki
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Histogrammin optimointi
Ala-alueesta voit optimoida histogrammia. Optimoinnissa kuvan histogrammin muuttuu ("Histogram
equalisation"). Optimointi säädetään liukusäätimistä.

FI

"Level":

Tällä liukusäätimellä määrität korkeuden, jossa
histogrammin huiput leikataan.

"Left Peak" / "Right Peak"

Liukusäätimen paikka vastaa parhaassa tapauksessa sisemmän - huipun harmaan sävyä:
Molempien huippujen kylki histogrammin reunassa. Jos kumpaakaan säädintä ei siirretä, alue
lasketaan automaattisesti. Säätimen oikealla
puolella oleva näyttö osoittaa silloin "auto". Jos
liikutat toista molemmista liukusäätimistä, käytetään tätä arvoa lasketun harmaan sävyn sijasta.

"Weight Sqrt.":

Tämän liukusäätimen paikalla määrität, millä
painotuksella (0 % - 100 %) juuriominaiskäyrä
huomioidaan histogrammin tiedoissa.

Menettely
1. vaihe: (liukusäätimellä "Level")
Vähennä histogrammikäyrän huippuja vastaavien harmaan sävyalueiden kontrastia tavalliseen
histogrammi-tasoitukseen nähden.
2. vaihe: (likusäätimellä "Left Peak" ja "Right Peak")
Vaimenna huippuja histogrammin vasemmassa ja oikeassa reunassa. Nämä huiput vastaavat kuvan
reunaa tai kohteen taustaa. Lisäksi vähennetään kontrastialuetta harmaan sävyalueella liukusäätimien
määrittämän arvon ulkopuolelle.
3. vaihe: (liukusäätimellä "Weight Sqrt.")
Keskimääräinen histogrammi.
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8. Tulostus
Tulostimen asentaminen
Tulostin on asennettava Windows-käyttöjärjestelmään, ennen kuin sen asennus aloitetaan Vet-Exam plus -ohjelmistolla. Lisätietoja tulostimen asentamisesta Windowsiin
löydät Windows online-ohjeesta tai Windows-käsikirjasta.
Tulostin on asennettava Vet-Exam plus -ohjelmistoon jokaisessa työpisteessä erikseen!
Seuraavassa kuvatut vaihtoehdot tai valikkojen kohdat voidaan aktivoida, jos valopöydällä on vähintään yksi kuva.
Tulostus-ikkunan avaaminen
Tulostuksen valintaikkuna voidaan aktivoida seuraavilla tavoilla:
Valikkorivin vaihtoehdoista "Image/Print" (kuva/tulosta) tai "Viewer/Print" (valopöytä/tulosta).
Napsauta painikkeeseen "Print".
Näkyviin tulee valikko, jossa on vaihtoehdot "Report" (raportti), "Image" (kuva) ja "Complete viewer"
(koko valopöytä).

FI

Valitse valikkokohta.
Näkyviin tulee valintaikkuna "Print single image" (tulosta yksittäinen kuva) tai "Print viewer" (tulosta
valopöytä) tai "Print report - Image" (tulosta raportti - kuva) tai "Print report - viewer" (tulosta raportti valopöytä). Valitse tilanteen mukaan "Single image" (yksittäinen kuva) tai "Viewer" (valopöytä).
Tulostus-valintaikkunan ollessa aktivoituna: Napsauta kansioon "Options" (vaihtoehdot), jolloin voit
tehdä myös muita asetuksia.
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Tulostin /

: Luo uusi tulostinprofiili

• Napsauta painiketta "Luo uusi tulostusprofiili".
• Napsauta tekstikenttää ja anna uudelle profiilille nimike.
• Aseta kaikki asetukset siten kuin on kuvattu kohdasta "Tulostusprofiilin valinta" lähtien.
Luettelokenttäkenttä "Printer" (tulosti): tulostusprofiilin valinta
Napsauta pudotusvalikko-painiketta ja valitse haluamasi profiili.
: Valitse tulostin
Napsauta tulostinpainiketta ja valitse haluamasi tulostin.
Print type: Valitse tulostustyyppi
Single Image (yksittäiskuva):
Merkitty kuva tulostuu.
Viewer (valopöytä):

FI Kaikki valopöydällä olevat kuvat tulostuvat.
Images pro line (kuvat järjestykseen):

Painikkeesta "Images pro line" kuvat lajitellaan tulotusta varten riveihin ja sarakkeisiin.
Print with overlay (tuloste piirustuksen kanssa):
Jos kohdassa "Print with overlay" on ruksi, toolboxilla liitetyt piirustukset tulostuvat myös.
Background colour (kehys- / taustaväri):
Valitse haluamasi taustaväri.
Scaling (skaalaus): Valitse tulostusalue ja skaalaus
X-ray images in original size (röntgenkuvat alkuperäiskoossa):
Jos kohdassa "X-ray images in original size" on ruksi, kuvat tulostetaan alkuperäisessä koossa.
Viewer (valopöytä):
Painikkeella "Viewer" saadaan koko valopöydän tuloste mahtumaan yhdelle sivulle.
Image only (kuva-alue):
Kun valintaruutu "Image only" merkitään, ohjelma etsii mahdollisimman pienet kehykset kaikille kuville
ja skaalaa tulosteen yhdelle sivulle.
Border (%) (reuna %):
Asetuksella "Border (%)" määritetään, kuinka leveä reunus (suhteessa kuvakokoon) jätetään kuvan
ympärille. Tämä vaikuttaa useiden kuvien tulosteeseen, koska näin määritetään kuvien keskinäinen
etäisyys.
Format: Formaatin valinta
Valitse pysty- tai vaakasuora formaatti.
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Annotation (merkintä): Tietojen valinta
Tästä valintakentästä voidaan kuviin tulostuksen yhteydessä automaattisesti liittää tietoja, esim. projektin nimi, tilausnumero, jne.
• Napsauta painiketta "New annotation" (uusi merkintä).
• Valitse kohdasta "Position" (paikka), missä kohdin tiedon tulee näkyä.
• Valitse kohdasta "Character set" (merkkijono) fontti, fonttityyli ja fonttikoko.
• Valitse "Content"-alasvetovalikosta (sisältö) ne tiedot, jotka halutaan liittää. Usean vaihtoehdon
valitseminen mahdollista.
• Vahvista painikkeella "OK".
Välilehti "Preview" (esikatselu)
Valitse välilehti "Preview", kun haluat tarkistaa esiasetukset.
Käytetystä tulostinmallista, tulostimen asetuksista (esim. pikatulostustila alhaisemmalla
laadulla) ja paperilaadusta riippuen tulosteiden laatu voi olla hyvinkin erilainen. Nämä
tekijät vaikuttavat myös yksityiskohtien tarkkuuteen ja harmaan eri sävyjen lukumäärään.
Jos tulosteita halutaan käyttää röntgenkuvien diagnosointiin, on välttämätöntä todeta
harmaan sävyjen testikuvan (Vet-Exam plus\GREYTEST) perusteella, onko tulostuksen
laatu on riittävä.
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9. Kuva-arkisto
Yleistä
Kun varmuuskopioinnin tarkoituksena on tietokoneen täydellisessä toimintakatkoksessa palauttaa
jälleen viimeinen tallennustila (työtilanne), on arkistomoduulin tarkoituksena video- ja röntgenkuvien
pitkäaikaisarkiston luonti ja arkistossa olevien kuvien suoran käytön (Random Access) mahdollistaminen. Tällainen pitkäaikaisarkisto vähentää ensinnäkin työaseman muistitilan tarvetta, toisaalta täyttää
se röntgenkuvien säilytysvelvollisuutta koskevat lakimääräiset säännöt.
Pitkäaikaisarkisto tulee luoda erilliselle tallennusvälineelle (esim. MO-levy, CD-poltin). Jos
luot pitkäaikaisarkiston kiintolevyn työosioon, johon käyttöjäjestelmä ja muut käyttöohjelmat on asennettu, vaarana on, että muistitila ei enää riitä käyttöjärjestelmälle ja mahdollisille muille ohjelmille. Tämä voi johtaa virhetoimintoihin ohjelmien suorituksessa.
Välittömästi ennen arkistoinnin käynnistystä tai sen jälkeen on tietokantahakemistolle "..\dbsdata"
tehtävä varmuuskopiointi, jotta kaikki tiedot voidaan peruuttomattoman levyrikon jälkeen palauttaa
jälleen pysyvästi!

Sopivat arkistoasemat ja tallennusvälineet
FI Nykyisen katsomuksen mukaan pitkäaikaisarkistointiin soveltuu parhaiten magneettioptinen levy (MOlevy). Tietojen luettavuus säilyy valmistajan mukaan jopa 30 vuotta. Lisäksi tietojen latausajat ovat
hyväksyttävissä mitoissa.
CD-polttimet eivät sovellu niin hyvin, koska valmistajat voivat taata näille tallennusvälineille 10 vuoden
luettavuuden. Lisäksi CD-levyn elinkaareen vaikuttavat hyvin paljon myös ympäristöolosuhteet.
Varmista, että käytössä voi olla vain sellaisia CD-polttimia, jotka käynnistyvät tiedostojärjestelmänä
erityisen ajuriohjelmiston (esim. Adaptec Direkt-CD > V2.0) avulla. Tallennusvälineet täytyy alustaa
vastaavasti.
Kiintolevyasemat voivat kyllä tulla kyseeseen tallennusvälineinä, mutta niitä tulisi käyttää
vain hätätapauksessa tai testaukseen, sillä ne eivät sovellu pitkäaikaiseen arkistointiin!
Myöskään nauha-asemat eivät sovellu pitkäaikaisarkiston luomiseen, koska ne eivät tue
suoraa käyttöä.
Turvallisuuden ja varmistamisen kannalta tärkeiden röntgenkuvien arkistoinnissa on röntgenkuvat valmistajan säilyvyysajan lähestyessä loppuaan kopioitava uudelleen.

Arkistonhallinta
Arkistomoduulin välilehdessä on kohdat "archiving" (arkistointi), "restoring" (uudelleen käyttäminen) ja
"cancel medium" (aineiston poistaminen). Niiden alla on kenttä "Archive control" (arkistoinnin ohjaus).
Se sisältää syöttökentän "All images up to" (kaikki kuvat päivämäärään asti) , arkistointitilat "automatic" ja "manual" ja painikkeet "select current patient" (valitse nykyinen potilas) ja "select all patients"
(valitse kaikki potilaat).
Ennen kuin aloitat arkistoinnin, on arkistojärjestelmän oltava oikein konfiguroitu ("Menu/
Configuration/Modules/Archiving").
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Arkistointi

FI

"Images for archiving" (arkistoitavat kuvat): projektinumeroilla ja muilla tiedoilla varustettu kuvaluettelo
Arkistopaketti, jossa on päivämäärätiedot, kuvien lukumäärä ja koko

Arkistoasema (esimerkki) ja sen käytettävissä oleva koko
Arkistokuvaluettelon automaattinen laadinta
Niin kauan kuin olet automaattitilassa, painikkeet "select current patient" ja "select all patients" ovat
lukittuina, ja päivämääräkentässä "All images up to" näkyy oletusarvona konfigurointiasetuksen vihreän ja punaisen alueen välinen päivämääräraja. Tätä käyttötilaa tulisi yleensä käyttää!
Edellä kuvatussa automaattitilassa ohjelma määrittää konfigurointiasetuksen avulla
arkistoitavat kuvat. Voit kuitenkin muuttaa tämän arkistoinnin aikaväliä alueesta "Archive
control" tietokentästä "All images up to".
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Jokainen päivämäärän muutos on vahvistettava painikkeesta "Date OK?" (päivämäärä
oikein?), jotta kuvaluettelo päivitetään.
Tämän kentän alapuolella on kuvaluettelo "Images for archiving" (arkistoitavat kuvat). Tässä kuvaluettelossa näkyvät kaikki kuvat, jotka täyttävät asetetut ehdot. Jos näkyvissä on vähintään yksi arkistoitavaksi tarkoitettu kuva, arkistomoduuli tekee paketin ensimmäiseen kenttään oikealle. Ota paketti napsauttamalla ja vedä se 'vedä ja pudota' -toiminnolla haluamaasi arkistoasemaan, joka näkyy oikeassa
kentässä. Jos yhtään arkistoasemaa ei ole nähtävissä, on se konfiguroitava kohdasta "Configuration/
Modules/Archive/Drive".
Arkistokuvaluettelon manuaalinen laadinta
Manuaalinen arkistointi eroaa menettelytavaltaan automaattisesta siinä, että määrität itse luettelon perusteella, mitkä potilaskuvat arkistoidaan. Tämä käyttötapa kannattaa valita vain, jos haluat arkistoida
potilaskohtaisesti!
Tässä käytössäsi on myös molemmat painikkeet "select current patient" (valitse nykyinen potilas) ja
"select all patients" (valitse kaikki potilaat). Jos painike "select current patient" ei ole valittuna, et joko
ole valinnut potilasta (potilas-moduuli) tai kyseiselle potilaalle ei tältä ajanjaksolta ole arkistoitavia kuvia.

FI Menettely

– Voit valita potilaat tavalliseen tapaan kuten Explorerissa, myös käyttämällä apuna hiirtä, painiketta
Shift tai Ctrl tai jo mainittuja painikkeita.
– Kun olet valinnut vähintään yhden potilaan, tämän kuvat paketoidaan arkistopaketiksi, jonka voit
sitten, kuten jo edellä mainittiin, siirtää 'vedä ja pudota' - toiminnolla haluttuun arkistoasemaan.
– Muut toimenpiteet ovat kuten automaattisessa arkistoinnissa.
Arkistovälineen sulkeminen

Ohjelma sulkee jokaisen välineen automaattisesti, kun se on arkistoinnin aikana tai sen jälkeen tullut
täyteen. Jos haluat sulkea välineen sitä ennen (esim. haluat tehdä kopion), valitse kyseisen välineen
valikosta sulkeminen. Tähän valikkoon pääset napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella halutun välineen kuvakkeeseen levyasemien näyttöalueella.
Tähän välineeseen et voi enää tehdä muita arkistointeja!

Arkistovälineen merkintä
Merkitse uusi väline aina heti ensimmäisen onnistuneen arkistoinnin jälkeen arkistointinumerolla, joka
näkyy välineen alla oikeassa kentässä. Ensimmäiset 6 numeroa (vasemmalta laskien) ovat tärkeitä ja
ne on otettava joka tapauksessa huomioon.
Arkistovälineen kopiointi
Kopioitavan arkistovälineen on oltava suljettu, jotta tietojen muuttumattomuus voidaan taata! Kopioita
kannattaa tehdä tietoturvallisuuden lisäämiseksi (mekaaninen rikkoutuminen tai alkuperäisen tiedoston
katoaminen).
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Arkistoasemat
Toisessa kentässä on käytössä olevien arkistoasemien levyasemat ja tiedot niiden nykyisestä tilasta:
Closed (suljettu):

Jokainen arkistoväline, johon on vähintään kerran arkistoitu, voidaan sulkea.
Napsauta tällöin siihen hiiren oikealla painikkeella, jolloin näkyviin tulee valikko,
josta voit kysyä lisätietoa levyasemasta tai sulkea levyaseman. Sulkeminen tarkoittaa, ettet voi tähän välineeseen tehdä enää muita arkistointeja.

Other surgery
(toinen vastaanotto):

Valittuna on Vet-Exam plus-arkisto-tallennusväline, jonka arkisto ei kuulu kyseiseen vastaanottoon.

No write access (kirjoitussuojattu)
Valittuna oleva tallennusväline ei salli kirjoitusta. Arkistovälineessä olevat tiedot voidaan kuitenkin
lukea!
MO-levyssä tai vastaavanlaisessa tallennusvälineessä on aktivoitu kirjoitussuojaus. CD-levy suljettiin jo
jossakin tiedostojärjestelmässä tai konfiguroituna on CD-ROM-asema.

Välineen tunnustiedot ja vapaa muistitila tässä välineessä
Tätä välinettä voidaan käyttää ensimmäisenä välineenä seuraavaan arkistointiin. Jos jäljellä oleva
muisti ei riitä tietoihin, tarvitset joka tapauksessa uuden välineen jatkaaksesi arkistointia. Tarvittavien
välineiden määrä arvioidaan ennen arkistoinnin aloitusta. Välineitä ei joka tapauksessa tarvita enempää kuin mitä näytössä näkyy.

No medium (ei välinettä)
Jos arkistointiasemaan ei ole laitettu mitään levyä (esimerkissä CD-ROM-asema), näkyy se paksuna
viivana levyn kuvan päällä.
Levyaseman lukeminen uudestaan
Kaksoisnapsautus tähän kenttään päivittää levyaseman näytön (esim. välineen vaihdon jälkeen).
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Arkistopuskuri (Archive puffer)
Pitkäaikaisarkistointi perustuu kaksivaiheiseen menetelmään. Ensimmäisessä vaiheessa kuvat kopioidaan arkistovälineeseen ja jätetään myös edelleen tavalliseen kuvahakemistoon (näitä kuvia nimitetään
seuraavassa arkistopuskuriksi), josta ne voidaan milloin vain ladata jälleen Vet-Exam plus -ohjelmaan.
Siirrä sitä varten liukusäädintä oikealle säätääksesi vapautettavan muistin koon. Napsauta sitten painikkeeseen "Delete" (poista) päättääksesi toimenpiteen.
Värillinen palkki osoittaa levyaseman, johon vastaanottotiedot tallennetaan, muistitilan sillä hetkellä.
Tämä palkki jakautuu kolmeen värilliseen osaan:
Sininen

= ei käytettävissä oleva muisti kiintolevyllä

Oliivinvihreä

= arkistopuskurin käyttämä muistitila

Vihreä

= käytettävissä oleva muistitila

FI
Sinun tulee poistaa arkistopuskurissa olevia kuvia vain siinä tapauksessa, että kiintolevyn muistitilaa tarvitaan ehdottomasti (esim. uusia kuvia varten).
Seuraavassa esimerkissä on liukusäätimestä valittu 184951 kilotavua poistettavaksi arkistopuskurin
kaikkiaan 404893 kilotavusta. Kun painikkeeseen "Delete" napsautetaan, muistitilaa vapautuu tämän
verran.
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Arkistokuvien palautus

FI

Sinulla on mahdollisuus hakea kuvia arkistosta välinekohtaisesti (media-related) tai potilaskohtaisesti
(patient-related). Välinekohtaisessa palautuksessa arkistomoduuli etsii kaikista konfiguroiduista levyasemista arkistotiedostoja. Potilaskohtaisessa palautuksessa kaikki ne arkistotiedostot, jotka kuuluvat
valitulle potilaalle, näkyvät kentässä "Select a medium" luettelokentän vieressä, mistä ne voidaan valita. Rajoitukseksi voidaan asettaa päivämäärä, mihin asti kuvat halutaan hakea. Kun väline on valittu,
näkyviin tulee kaikki määrityksiin sopivat kuvat. Jokaisen kuvan kohdalla näkyy kuvauspäivämäärä,
väline-ID, kuvatyyppi ja tiedostonimi. Kun olet valinnut välineen, voit painikkeesta "Start" palauttaa
kaikki luettelossa olevat kuvat jälleen takaisin arkistopuskuriin.
Projektikohtainen palautus on kannattavaa aina silloin, kun valmistaudut seuraavaan päivään tai seuraaviin päiviin vastaanotolla. Näin on varmistettu, että kaikki tarvittavat kuvat
ovat aina valmiina kiintolevyllä eikä niitä tarvitse vasta potilaan ollessa jo paikalla alkaa
siirtämään aikaa vievästi yhdessä tai ehkä useammassakin tallennuspaikassa olevasta
arkistosta!
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Arkistovälineen peruutus
Tätä toimintoa saa käyttää vain arkistovälineen kadottua tai vaurioiduttua tai muutettaessa tiedot uuteen suurempaan tallennusvälineeseen!
Peruutuksen jälkeen vain ne arkistovälineen kuvatiedot, jotka ovat vielä arkistopuskurissa, voidaan
uudelleen arkistoida. Peruutettu arkistoväline on aina tyhjennettävä, ennen kuin sitä voi käyttää uudestaan arkistointiin. Kaikki rekisteröidyt arkistovälineet näkyvät valintaa varten. Valinnan jälkeen näytetään ne välineessä olevat kuvat, jotka on poistettu ja joita ei siksi enää ole arkistopuskurissa. Nämä
kuvat on menetetty, jos tallennusväline on täysin viallinen tai sitä ei löydy enää. Jos arkistoväline on
vain osittain viallinen, palauta niin paljon tietoja kuin vain mahdollista (toiminto: Restore archive), ennen
kuin peruutat sen.
Kun kuvatiedot muutetaan uuteen arkistovälineeseen, on kaikki tiedot palautettava. (Huomio: Kuville
on oltava riittävästi muistitilaa kiintolevyllä.) Sinun on varmistettava, että kaikki kuvat on palautettu,
ennen kuin peruutat vanhan välineen. Tämän jälkeen voit arkistoida jälleen uuteen arkistovälineeseen.
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