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1. Allmänt
Använda symboler

SV

Varningsinformation

Bestämma ändamål
Tagning och administration av röntgenbilder och deras tillordning till ägare och djur.

Varumärken
Windows XP och Vista är registrerade varumärken tillhöriga Microsoft Corp.
DirectXTM, DirectDrawTM är varumärken tillhöriga Microsoft Corp.
Alla andra märkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga respektive
tillverkare.

Registrering
Som registrerad användare av Vet-Exam, plus-programmet har du tillgång till alla programmfunktioner
(enligt beställt paket) och ett stort antal supporttjänster. Du måste aktivera registreringen i Vet-Exam
plus-programmet, kryssa för den önskade konfigurationen, skriva ut registreringsformuläret eller, om
skrivare inte är ansluten, notera uppgifterna i det registreringsformulär som finns i bilagan. Skicka det
ifyllda registreringsformuläret till Dürr NDT per fax, e-post eller post.
DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 22
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Fax: +49 7142 99381-299
e-post: info@duerr-medical
Dürr NDT levererar därefter den för ert system giltiga aktiveringskoden. Mjukvaran har inget kopieringsskydd. Dock får endast en kopia för backup göras. Kopiering eller publikation av mjukvaran eller
dess dokumentation är ej tillåten utan tillstånd från Dürr NDT.

Lagring av datamedium
Skydd enligt tillverkaruppgifter mot
– direkt magnetisk påverkan (permanent- eller elektromagnet)
– temperatur utanför tillåtet område
– fukthalt utanför tillåtet område
– skador (repor, brott, deformation osv.)

Backup
Vi rekommenderar att du före installationen av mjukvaran gör en fullständig backup av all mjukvara
som redan finns installerad på datorn. Vid användning av röntgenmodulen (t. ex. med CRScan) måste
Vet-Exam plus-databaskatalogen regelbundet säkerhetskopieras. Information om tillvägagångssätt
hittar du i kapitlet "Information om backup".

Påverkan av datorn
Vi ansvarar inte för en påverkan av den programvara som redan är installerad på datorn.

Copyright
Copyright 2011 by Dürr NDT

Licensavtal Vet-Exam plus-mjukvara
– Licensgivaren ger licenstagaren den ej överförbara, ej uteslutande rätten, att utnyttja programmet
"Vet-Exam plus" på dennes praktik. Varje annan användning, i synnerhet varje överlämnande till tredje
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part, är ej tillåten. Programmet Vet-Exam plus får först användas av licenstagaren, när ett gällande
licensavtal har upprättats. Avtalet sluts genom betalning av programavgiften och översändning av
motsvarande aktiveringskod.
– Alla rättigheter till den överlämnade mjukvaran och handboken, i synnerhet kopiering på något sätt,
tillhör företaget DÜRR NDT GmbH & Co. KG. Vid brott mot avtalsvillkoren är företaget DÜRR NDT
GmbH & Co. KG berättigat att omedelbart säga upp licensavtalet och förbjuda fortsatt användning.
Företaget DÜRR NDT GmbH & Co. KG garanterar, att den till licenstagaren levererade mjukvaran är
lämplig för den avsedda användningen. Om brister i programmet skulle uppträda under garantitiden
på 12 månader, kommer företaget DÜRR NDT GmbH & Co. KG att kostnadsfritt åtgärda dessa eller
leverera ersättningsprogram. Om åtgärd eller ersättningsleverans misslyckas, är licenstagaren berättigad att återlämna mjukvaran och kräva att inköpspriset återbetalas.
– Ersättningsanspråk för skada är uteslutet, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet eller brott mot
viktiga avtalsvillkor föreligger genom licensgivaren. Om det vid användningen av mjukvaran uppkommer förlust av data i Vet-Exam plus-databasen hos licenstagaren, så ansvarar företaget DÜRR NDT
GmbH & Co. KG för skador, under förutsättning att licenstagaren i lämplig form säkerhetskopierar
sina data med användningsadekvata intervall, minst en gång dagligen, så att dessa med acceptabel
insats kan återskapas.
– DÜRR NDT GmbH & Co. KG ansvarar inte för sak- och personskador av något slag som kan härledas från användningen av mjukvaran.

Användning
Allmänt
Användningen sker enligt allmänna Windows-rutiner. Hänvisning till särskilda tillvägagångssätt sker vid
respektive avsnitt i handboken.
Mus
Klicka :

Tryck en gång på vänster musknapp och släpp

Dubbelklicka :

Klicka två gånger på vänster musknapp

Högerklicka:

Tryck en gång på höger musknapp och släpp

Dra&släpp (Dra-vänster) :

Håll vänster musknapp nedtryckt på objektet eller bilden, flytta musen
och släpp musknappen i det önskade läget.

Ta&dra&släpp:

Klicka på objektet, flytta objektet med musen och klicka en gång för
att släppa.

Följande beskrivning bygger på Windows standardinställningar
(högerhandsmus)
Klicka :

Aktivera eller använda en aktivitetsknapp. Välja menyalternativ
eller en funktion.

Dubbelklicka på objekt :

Aktivera objekt- resp. bildrelaterade funktioner
(t.ex. bildbearbetning).

Högerklicka:

Ta fram snabbmenyer.

Dra&släpp:

Flytta eller kopiera objekt mellan Dra&släpp-möjliga objekt eller applikationer.

Ta&dra&släpp:

Rita grafiska objekt med start- och slutpunkt.
Inställning av ljusstyrka/kontrast

Tangentbord
Via tangentbordet kan du navigera bland Vet-Exam plus-menyerna eller göra inmatningar.
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Vet-Exam plus huvudfönsterinformation

SV

Huvudfönstret är uppdelat i:
1. Rubrikrad (längst upp)
2. Menyrad med menyerna "Fil", "DICOM", "Undersökning" osv.
3. Moduler (registerblad) med registren "Patient", "Röntgen", "Ljusbord" osv.
4. Funktionsrad (vänster kolumn)
5. Statusrad (nedtill) Max
I rubrikraden visas praktiknamnet och den aktuellt valda patienten.
I statusraden visas den inloggade användaren och den sist registrerade patienten.
Felprotokoll
Fel eller meddelanden som uppkommer under programkörningen dokumenteras av en loggserver
som startas vid varje programstart och sparas automatiskt i en fil när programmet avslutas. Dessa
filer (LOGx.rtf) finns i katalogen "..\Vet-Exam plus\bin" och kan studeras vid problem. Loggservern
syns under körning av Vet-Exam plus nere till höger i aktivitetsfältet.

För att visa eventuella felmeddelanden kan du öppna loggservern genom att dubbelklicka på symbolen. Genom att högerklicka på Loggserver-symbolen i aktivitetsfältet kan du avsluta denna via
menyalternativet "Quit".
Avsluta dock inte loggservern under körningen av Vet-Exam plus!
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Dialogruta
Fråga

SV

Ett frågefönster visas där du har möjlighet att bekräfta, ej utföra eller avbryta en aktivitet.
Meddelande

Meddelanden informerar dig om utförda åtgärder.
Varning

En varning visas när en åtgärd inte eller bara delvis kunde utföras.
Allmänna menyalternativ/funktioner
Avsluta (meny Arkiv)
Växlar till inloggningsfönstret för att byta användare eller avsluta programmet.
Undersökning
I denna meny kan du starta undersökningar, skifta mellan undersökningar och visa resp. avbryta
pågående undersökningar.
Denna funktionen används oftast i sammanhang med DICOM (se "Handbok Vet-Exam plus DICOM",
Nr. 9000-608-108/..). Vid behov måste du beställa och registrera DICOM via den centrala registreringen.
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Visa konfiguration (meny Optioner)
Under detta menyalternativ kan du öppna och stänga visningen av konfigurationsregistret, med administratörsbefogenheter skapa eller bearbeta konfigurationer till en modul (t.ex. en ny användare).
Innehåll (meny Hjälp)
Innehåll.

SV Hjälp (F1) (meny Hjälp)

Visar hjälpfunktioner för aktuell modul.
Om Vet-Exam plus (meny Hjälp)
Här registrerar du programmet och tittar på registrerade moduler och versioner.

Systemkrav
Hård- och mjukvara
Pc:n och dess komponenter (bildskärm, skrivare osv.) måste vara uppställda enligt IEC 60950
(EN60950).
Beroende på kombinationen med andra periferienheter (videokamera, scanner) kan säkerhetskraven
på datorsystemet avvika, ytterligare information finns i respektive bruksanvisningar.
Operativsystemens utveckling anpassas löpande till användarnas ständigt ökande krav.
Idag finns med Windows XP och Vista professionella operativsystem tillgängliga, vilka
förfogar över tillräckliga multimediafunktioner. Vi rekommenderar med hänsyn till systemstabilitet och datasäkerhet ett av dessa operativsystem. Om andra system ansluts till
pc:n kan minimikraven ändras. Beakta minimikraven för alla anslutna system.
Dator
se dokument "Minimikrav datorsystem bildgivning"
Backup
Arkiveringen är ingen backup. Den är endast avsedd för lagring av bilddata från VetExam plus-databasen. Vet-Exam plus-databasen måste säkerhetskopieras dagligen.
Som filsystem för minnesmediet hos Vet-Exam plus-databas DBSDATA rekommenderas absolut
NTFS! Med Windowsprogrammet Convert.exe kan ett befintligt FAT32-filsystem konverteras till NTFS!
DirectX Version 8.1 eller senare
Utökning för Dürr NDT röntgenbildtagningssystem CRScan
I Dürr Dentals röntgensystem CRScan hanteras viktiga data vars förlust eventuellt kräver
omtagning av röntgenbilden. Programinternt har alla åtgärder vidtagits för att undvika
dataförlust. För att garantera denna stabilitet krävs för driften av Dürr NDT röntgenbildtagningssystem minst följande systemförutsättningar: långtidsarkivsystem med långtidsstabilt lagringsmedium (MOD, WORM, CDR, DVD-RAM).
Vi rekommenderar: MOD med snabbt PCI-SCSI-2 styrkort
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Bildskärm
17" bildrör med 0,26 mm punktavstånd
Horisontalfrekvens upp till 92 kHz, vertikalfrekvens upp till 160 Hz
TCO 95, MPR II, TÜV-GS, CE-märkning och röntgenförordning
Beroende på använd kombination grafikkort-bildskärm och deras inställningar (t. ex.
upplösning, färgdjup, kontrast, ljusstyrka) kan den visade bilden ha mycket olika kvalitet.
I synnerhet kan gråskalan och detaljnoggrannheten vara olika. Om granskning av röntgenbilder på bildskärmen skall göras för diagnos måste man vid stabilitetskontrollen ta
reda på att bildkvaliteten är tillräcklig.
Skrivare
Principiellt alla WINDOWS-kompatibla skrivare

Installation
Allmänt
Vi rekommenderar att du före installationen av mjukvaran gör en fullständig backup av all mjukvara
som redan finns installerad på datorn. För att installera mjukvaran på ditt system skall kraven som
nämns i kapitel Systemkrav vara uppfyllda.
Lägg in Vet-Exam plus-CD-ROM i cd-läsaren. Installationsprogrammet startar automatiskt. Om så inte
är fallet startar du programmet med filen install.exe i huvudkatalogen på Vet-Exam plus CD-ROM.
Enplatsinstallation
För att genomföra en enplatsinstallation väljer du ”Applikation och databas” i början av installationen.
Du leds nu genom dialogerna och har möjlighet att anpassa de föreslagna sökvägarna. Efter lyckad
installation hittar du Vet-Exam plus under den vid installationen valda rubriken i Windows startmeny
och som ikon på skrivbordet.
Nätverksinstallation
Installeras programmet i ett nätverk måste hårddiskarna på alla arbetsstationer ha samma katalogstruktur.
Tilldela serversökvägen resp. hårddisken en enhetsbeteckning på varje arbetsstation.
Den måste vara samma på alla stationer. För att undvika konflikter med befintliga enheter skall man helst använda en enhetsbeteckning med en bokstav från slutet av alfabetet
(t.ex. X, Y eller Z). Eventuellt måste man dela ut behörigheter för nytilldelade enheter
resp. områden.
Första arbetsstation / databas
Välj vid installationen av den första arbetsstationen "Applikation och databas" för att förbereda den
första arbetsstationen och samtidigt databasen på servern. Alla uppgifter fram till sidan ”Databaskatalog” vid installationen syftar på den lokala arbetsplatsinstallationen. Lägg nu databaskatalogen på den
enhetsbeteckning som du tidigare tilldelat serversökvägen. Som nästa fönster visas ”Hänvisning för
flerplatssystem”. Anteckna denna sökväg då du behöver den vid installation av resterande arbetsstationer. Välj resterande kataloger och komplettera installationen.
Ytterligare arbetsstationer
För att installera ytterligare en arbetsstation för arbetet med nätverksdatabasen väljer du ”Endast
applikation”. Alla uppgifter fram till sidan ”Sök databaskatalog” vid installationen syftar på den lokala
arbetsplatsinstallationen. På den här sidan väljer du den sökväg som visades under ”Hänvisning för
flerplatssystem” vid installation av databasen. Välj Vet-Exam plus-symbolen från respektive grupp i
startmenyn.
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Information om backup
Viktigt!
Att ta backup är absolut nödvändigt eftersom ett systemavbrott kan förorsaka dataförlust. Att säkerhetskopiera skyddar dig också mot dataförlust om systemet hanteras
felaktigt eller skadas (brand, vatten, osv.). Datasäkringen får inte förväxlas med VetExam plus-arkivering, då endast bilder med tillhörande data kan sparas med hjälp av
arkivering.

SV

Vet-Exam plus-data
Bild- och patientdata hos en Vet-Exam plus-enplats-standardinstallation finns i
katalogen C:\Vet-Exam plus\dbsdata. Om du inte har kört standardinstallationen kan du i konfigurationsmenyn på sidan ’System Info’ se var uppgifterna arkiveras. Detaljer framgår av avsnittet "Konfiguration".
Metoder
Om du vill säkra data som finns på hårddisken på en bandstation eller annat backup-medium (streamer, utbytbar hårddisk, ...) behöver du inte nödvändigtvis kopiera all data varje gång du säkerhetskopierar. På så sätt förblir de en gång installerade programfilerna
(t.ex. Microsoft Windows, Microsoft Excel, ...) i regel oförändrade. Det är alltså inte nödvändigt att
göra en tidsödande backup av dessa data varje dag. Å andra sidan skall man när som helst kunna
återställa en arbetsdags samtliga ändringar och nya filer. Med en kombination av följande backupmetoder organiserar du din backup optimalt.
Fullständig backup
Alla data i samtliga underkataloger hos en vald enhet säkras. Varje backup-program tillåter att vissa
filer eller kataloger utesluts även vid fullständig backup – t.ex. själva backup-programmet (som i nödfall ändå måste installeras från cd-ROM) eller temporära arbetskataloger.
Inkrementell backup
Vid inkrementell backup säkras i motsats till full backup bara de data som ändrats sedan föregående
backup-körning. För detta ändamål har varje fil förutom filnamnet och fildatum ytterligare ett kännetecken, en arkiv-flagga. Vid fullständig backup raderas denna markering och den sätts åter vid varje
senare skrivaccess på filen. Tillsammans med en fullständig backup kan du återskapa din dators
status till vilken dag som helst. Detta är särskilt fördelaktigt när du först några dagar senare upptäcker ett fel på en databas eller en virussmitta. Den senaste backupen skulle kunna innehålla skadade
filer. Att enbart göra inkrementell backup är dock riskabelt. För att fullständigt återskapa din dators
hårddisk måste du först göra en återsäkring av en gammal fullständig backup. Därefter måste du läsa
in alla inkrementella backuper efter varandra. Endast då kan du vara säker på att alla ändringar har
återskapats. Detta kan ta tid. Därför är det vettigt att köra med en intelligent kombination av inkrementell backup och att göra fullständig backup.
Backup-strategi
Med en kombination av fullständig backup och inkrementell backup kan du när som helst återskapa databeståndet för upp till tre månader. Samtidigt garanterar de här beskrivna metoderna att ett
enda förstört band inte är någon större katastrof, inte ens vid en total dataförlust. Bara en enda dags
ändringar går förlorade. Naturligtvis lämpar sig de här beskrivna metoderna för varje backup-medium,
dvs. zipdrive eller utbytbara hårddiskar osv. För optimal backup behöver du nio streamer-band (eller
utbytbara diskar).
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Markera dessa enligt följande:
Band 1: måndag
Band 2: tisdag
Band 3: onsdag
Band 4: torsdag
Band 5: fredag 1
Band 6: fredag 2
SV
Band 7: fredag 3
Band 8: månad 1
Band 9: månad 2
Starta med en säkerhetskopiering på en fredag genom att skriva en fullständig backup på bandet Fredag 1. På måndag, tisdag, onsdag och torsdag följande vecka lägger du till en inkrementell backup
på respektive medium. Nästa fredag startar du åter en komplett backup, använder emellertid denna
gång bandet fredag 2. Under den följande veckan gör du från måndag till torsdag åter en inkrementell backup på banden måndag till torsdag, utan att radera de inkrementella backuper som finns på
banden. På den följande fredagen startar en komplett backup och använder för detta bandet fredag
3. I den därpå följande veckan förblir schemat oförändrat; istället för det ej befintliga bandet fredag
4 använder du bandet månad 1 för en komplett backup. Detta backup-schema upprepar sig under
en månad, därefter sparar du en komplett backup på bandet månad 2. Därefter startar cykeln om
från början. Alla band som du har skrivit fullständig backup på (Fredag 1, Fredag 2, Fredag 3, Månad
1 och Månad 2) måste du radera eller skriva över innan du använder dem på nytt. Banden med de
inkrementella backuperna bör du radera var fjärde vecka om storleken på backuperna kräver detta.
Just databasfiler som ändrar sig dagligen gör att inkrementella backuper blir så stora. Här arbetar
backup-mjukvarans datakomprimering dock mer effektivt.
Förenklad strategi
För mindre datamängder kan backup-schemat förenklas; då behövs endast fyra band. Markera dessa
enligt följande:
Band 1: måndag / onsdag
Band 2: tisdag / torsdag
Band 3: vecka 1
Band 4: vecka 2
Starta på en fredag med en fullständig backup på band vecka 1. De dagliga inkrementella backuperna gör du på måndagar och onsdagar på band 1, tisdagar och torsdagar på band 2. På den andra
fredagen använder du band 4 för en fullständig backup. Därefter startar cykeln om igen. Med det här
schemat kan du återskapa data från upp till tre veckor.
Enheter
Diskettstationer lämpar sig inte som backup-enhet för Vet-Exam plus på grund av datamängden och
den låga säkerheten. Principiellt kan man använda valfria enheter för backup. Här några exempel:
– bandstationer (streamer)
–  löstagbara diskar (Syquest, Iomega ...)
Iomega Zip-Drive
– optiska enheter (Fujitsu, 3M, HP, ...)
– Cd-Writer / Rewriter
– DVD-RAM
– DVD-R
– DVD+R
– Blue-Ray-Disc (BD-R)
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2. Konfiguration
Lokal aktivering av mjukvaran
För att kunna utnyttja mjukvaran i full omfattning måste du utföra registreringen.Utan registrering kan
du med fullständig funktionalitet för mjukvaran endast lägga upp 30 ägare och djur. Dessutom går det
endast att starta programmet 50 gånger.
SV Utför registrering enligt nedan.
Överföring av registreringsdata
Tänk på att det uppkommer extra kostnader vid valet av registreringsalternativ. Priserna framgår av
den aktuella prislistan från Dürr NDT eller kan erhållas från återförsäljaren.
Starta programmet.
Registreringsfönstret "Vet-Exam plus" visas.

Du kan även i efterhand hämta registreringsfönstret i menyn "Hjälp" med menyalternativet "Om VetExam plus".
Klicka på knappen "Registrera".
Dialogfönstret "Registrera" visas.
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SV

Via knapparna i det vänstra området kommer du till ytterligare dialogfönster för inmatning av data.

Formulär
Med denna knapp skiftar du till dialogfönstret i vilket du matar in erforderliga beställningsuppgifter.
Mata in nödvändiga uppgifter i fältet "Din adress" och i fältet "Seriennummer".
Aktivera i det undre området i kolumnen "Jag vill köpa" kontrollrutan för modulerna som du vill registrera. I kolumnen "Du har nu" ser du vid behov moduler som redan är registrerade.
Vet-Exam plus-modulen är vald som standard och måste registreras.
Utför registreringen via telefon, fax eller e-post.
Håll vid registrering per telefon uppgifterna i beställningsformuläret samt "station nr" redo. Stationsnumret anges i fältet "System".
Skriva ut beställningsformulär
Exportera beställningsformulär
Föra över beställningsformulär med e-post
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Mata in registreringskod centralt
Kod
Med knappen skiftar du till dialogfönstret i vilket du matar in "DBS koden" som du får från Dürr NDT.
När du har fått koden från Dürr NDT:
Starta programmet Vet-Exam plus och ta fram registreringsfönstret.
SV Klicka på knappen "Kod".
Mata in "DBS koden".
Den centrala registreringskoden kan du mata in från valfri arbetsplats i nätverket.
Bekräfta inmatningen med "OK".
Ett meddelande visas.

Bekräfta med "OK".
Dialogfönstret för aktiveringen av de lokalt tillgängliga modulerna visas.

Konfiguration av modulerna
Allmänt
Vid starten av Vet-Exam plus är registret "Konfiguration" avaktiverat. Registret "Konfiguration" visas,
genom att du i menyraden klickar på menyn "Visa Optioner/Konfiguration". I registret "Konfiguration"
kan du söka och ställa in grundläggande egenskaper hos Vet-Exam plus.
OBS! Felaktiga inställningar kan leda till bristfälliga funktioner eller dataförlust!
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Användarkonfiguration

SV

Allmänt
I katalogen "Användare" kan olika personer få behörighet att använda Vet-Exam plus. Varje praktik
kan tilldelas olika användare. Varje upplagd användare kan ha åtkomst till enstaka eller alla praktikområden.
Login behövs
Genom att avmarkera fältet "Login behövs" , kan programstart och grundläggande ändringar av funktioner och egenskaper göras utan lösenord i Vet-Exam plus. Med markeringsfältet "Login behövs" bestämmer du att endast behöriga användare kan använda utrustningen. När Vet-Exam plus startas och
vid ändring av funktioner och egenskaper hos Vet-Exam plus frågar programmet efter ett lösenord.
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Dialogrutornas betydelse
"Status":

SV

Visar aktuell inloggad användare

"Användare":

Lista med upplagda användare för aktuell praktik

"Lösenord":

Lösenord för användare

"Fullständigt namn":

Användarens hela namn

"Förkortning":

Användarens förkortning

"Normal praktik":

Lista med upplagda praktiker

"Funktion":

Lista med funktionsbeteckningar

"Åtkomsträttigheter":

List med åtkomsträttigheter på praktiker

Login-fönstret

Användarens praktik visas. Har användaren tilldelats fler praktiker, kan önskad praktik väljas ur listan.
Inmatning av lösenord
Om användarnamnet och lösenordet är identiska måste lösenordet inte matas in vid inloggningen (t. ex. användare = Svensson, lösenord = Svensson). Om markeringsfältet är
tomt kan du starta Vet-Exam plus utan användare och lösenord. Med den inställningen
kan ingen behörighet resp. inga användare administreras.

Byte av användare
Man kan byta aktiv Vet-Exam plus-användare på två sätt.
I programmet
Aktiv användare visas nere till vänster i statusraden. Genom att klicka på "Namn", när en användare
är anmäld kan en annan användare på den aktuella praktiken väljas.
Starta och avsluta med Inloggningsfönster
Avsluta programmet till inloggningsfönstret. Välj önskad användare ur listan och skriv in lösenord.
Användarens praktik visas. Har användaren tilldelats fler praktiker, kan önskad praktik väljas ur listan.
Bekräfta ditt val med knappen "Login". Användaren är nu inloggad. Aktiv användare visas nere till
vänster i programfönstret.
Om en användare inte finns i vald praktik sker automatiskt omkoppling till den praktik
där användaren finns.
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Redigera användare
För att redigera användare och behörighet i Vet-Exam plus krävs administratörsrättighet. Du startar
redigeringsläget genom att klicka på Redigera användardata. Gör ändringarna i textrutorna för fullständigt namn, förkortning, praktik och funktion.

SV

Spara användare
Spara ändringarna genom att klicka på knappen "Spara nya eller bearbetade/ändrade användardata".
Om du vill ta bort ändringar, klickar du på knappen Ta bort ändringar.
Skapa ny användare
För att redigera användare och behörighet i Vet-Exam plus krävs administratörsrättighet. Genom att
klicka på knappen "Skapa ny användare" startas redigeringsläget och alla textrutor töms. Fyll i textrutorna för fullständigt namn, förkortning, praktik och funktion.
Radera användare
För att radera användare och behörighet i Vet-Exam plus krävs administratörsrättighet. Välj användare
i listan. Du startar radering genom att klicka på knappen "Radera aktuell användare".

Användaren raderas definitivt när du klickar på knappen Ja.
Beskrivning av behörighet
Behörighet i Vet-Exam pluskan ställas in individuellt för varje användare. Endast kompetent personal
bör ha administratörsrättighet.
"Administratör":

Lägga upp resp. bearbeta användardata
Lägga upp resp. bearbeta praktikdata
Konfiguration

"Patient: tillägg":

Indikering av tilläggsinformationen för den aktuella patienten när
knappen "Info" trycks ned

"Röntgen":

Åtkomsträttigheter till röntgenmodulen

Genom att markera  Vet-Exam plus enstaka funktionsområden kan du ge varje användare individuell
behörighet. Om funktionen Administratör är aktiverad, har användaren åtkomst till samtliga funktioner.
Om en användare skall ha åtkomst till flera praktiker klickar du på ett praktiknamn i den högra listan.
Genom att klicka på knappen
2010/06/07
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För att ta bort en notering klicka i vänster urvalslista på ett praktiknamn och tryck därefter på knappen
.
Spara ändringarna genom att klicka på knappen
Om du vill ångra ändringarna klickar du på knappen

.
.

SV

Praktikkonfiguration

I katalogen "Praktik" finns sökvägarna för databas, video- och röntgenbilder. De behövs om du vill
skapa och administrera ytterligare praktiker. Sökvägarna anges separat för varje praktik.
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Katalogstruktur inom Vet-Exam plus

SV

För varje praktik skapas en databaskatalog "..\dbsdata" (första praktik = \pr1\..., andra praktik = \
pr2\... osv.). I varje praktikkatalog ligger motsvarande databas i underkatalogen "..\database".I praktikkatalogen placeras även videobilderna i underkatalogen "..\Vidimg" och röntgenbilderna i underkatalogen "..\Xrayimg". Varje praktik får ett kännetecken när praktiknamnet skapas.
Flytta databasen
Med hjälp av DBTOOL kan den kompletta katalogen "..\dbsdata" flyttas till en annan sökväg (även i
nätverket). Därefter måste katalogen "..\dbsdata" på nytt sammanlänkas med övriga Vet-Exam plusstationer med DBTOOL.
Skapa ny

praktik

För att skapa en ny praktik klicka på knappen "Skapa ny praktik". Fälten töms och du kan mata in ett
namn för den praktik resp. databas som skall skapas. Sökvägarna som programmet behöver föreslås
automatiskt. Du kan emellertid ange egna sökvägar. Upprepa dessa steg för röntgensökvägen.
Spara
Spara ändringarna genom att klicka på knappen "Spara nya eller bearbetade/ändrade praktikdata".
Om du vill ta bort ändringar, klickar du på knappen Ta bort ändringar.
Redigera praktik
För att redigera aktuella praktikdata klickar du på knappen "Bearbeta praktikdata". Nu kan du ändra
praktiknamnet och ange ny sökväg. Det behövs om filer har flyttats (kataloger flyttades). Spara
ändringarna genom att klicka på knappen  Spara Om du vill ta bort ändringar, klickar du på knappen
Ta bort ändringar.
Radera aktuell praktik
Om du har administratörsrättighet kan du radera enskilda praktiker. Välj den praktik du vill radera och
klicka på knappen "Radera aktuell praktik". . Praktiken raderas.
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Endast tilldelningen av sökvägen raderas, inte tillhörande datasökvägar. Radering av
datasökvägar måste göras manuellt via utforskaren.

Byt praktik

SV Om du vill byta till en annan praktik klickar du på "rullgardinsfältet" bredvid aktuell visad praktik. Du
får då upp en lista med alla praktiker som är tillgängliga i Vet-Exam plus. Välj ett namn i listan och
bekräfta genom att klicka med vänster musknapp. För att byta till vald praktik klickar du på knappen
"Byt praktik" Aktiv praktik visas i programfönstrets övre kant.

Video
I dialogrutan "Bildkvalitetsfaktor" kan du ställa in ett värde mellan 0 och 100. Vid en bildkvalitetsfaktor
på 100 sparas videobilder utan förlust och med låg komprimering. Ett lägre värde ökar komprimeringen och det behövs mindre minnesutrymme, men kvalitetsförlusten ökar. Rekommenderad kvalitetsfaktor = 70

Röntgen
I dialogrutan Lagringstid kan du ange hur länge röntgenbilder skall sparas i databasen. Bilder som
omfattas av denna lagringstid kan inte raderas. Med kontrollrutan "Röntgenparameter är obligatoriska uppgifter" kan du välja huruvida inmatning av röntgenparametrar behövs eller inte vid tagning av
röntgenbild. Om du i efterhand vill ändra dessa parametrar måste kontrollrutan "Röntgenparametrar
kan alltid ändras" vara markerad.
Röntgenbilder kan sparas på tre olika sätt (angivna filstorlekar och bildkvalitetsinställningar är inga
fasta värden då de beror på olika faktorer):
– Ingen komprimering (100 % filstorlek)
– Komprimering utan förlust (50 - 60 % filstorlek)
– Förenad med förluster med komprimering (100 = 40 - 50 % filstorlek; 90 = 20 - 30 % filstorlek)

  
Inställningarna skall väljas i enlighet med gällande bestämmelser!
Vi rekommenderar att ställa in "Ingen komprimering".
Allmänt gäller att bildens laddningstid ökar med komprimeringsgraden. Vid komprimering med förluster betyder en bildkvalitetsfaktor på 100 att bildinformation teoretiskt återställs till 100 %.
Lagring ska ske utan förlust, för att röntgenbilderna permanent ska kunna användas för
diagnos.

Databas
Här visas sökvägen till aktuellt använd databas och praktikkännetecknet som är knutet till denna
databas.

20

9000-608-120/30

2011/06/07

Konfiguration/språk

SV

Vet-Exam plus stödjer flera språk. Vid första installationen installeras språken tyska, engelska, franska
och spanska. Om du vill byta språk klickar du med vänster musknapp på resp. text i den övre urvalslistan. Bekräfta ditt val av språk med "Ändra språk" (till höger bredvid urvalslistan "Tillgängliga språk").
Nästa gång du startar programmet verkställs språkbytet. Ännu inte installerade språk kan du välja ut i
den nedre urvalslistan med hjälp av vänster musknapp och med knappen "Installera valda språk från
cd" installera från Vet-Exam plus-cd:n (till höger bredvid urvalslistan "Installera språk från cd").
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Systeminfo

SV

På den här sidan visas t.ex. hur mycket minne som har använts och hur hög systembelastningen är.
Som administratör kan du redigera följande fält. Klicka på knappen Redigera systeminfo. Nu kan du
redigera datornamnet. För att datorn skall kunna identifieras entydigt i nätverket måste namnet vara
unikt för varje station.
Varningsgränser/Felgränser
I dialogrutorna Databas och Bildfiler kan du ställa in varnings- resp. felgränser. Om tillgängligt minne
sjunker under inställda värden på lagringsmediet, så varnar systemet. Om felgränsen uppnås, kan
inga nya data eller bilder registreras.
Sätt varningsgränserna på sådana värden att du t.ex. hinner ta bort data eller skaffa ett
nytt lagringsmedium.
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Snabbtangenter

SV

Med snabbtangenterna går det fortare att skapa kommentarer resp. diagnoser i bildinformationsrutan.
Här kan du bestämma vilka snabbtangenter som skall visas. Du kan bearbeta befintliga begrepp i
fältet under listrutan och lägga till nya begrepp genom att klicka på "Lägga till snabbtangent" . I den
högra rutan visas den tangentkombination som du har bestämt. Spara dina inmatningar genom att
klicka på knappen "Spara snabbtangenter". För att radera en notering ska du välja denna och trycka
på "Radera snabbknappar" (papperskorg).
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Konfiguration/moduler

SV

I registret "Moduler" ställer du in de enskilda programmodulerna.

Modul Vet-Exam plus (huvudmodul)
Register kataloger

Visar programkataloger och lagringsplats för initialiseringsfilen LDBS.INI.
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Register tillval

SV

Har kontrollrutan  Bekräfta programslutaktiverats, så frågar programmet en gång till om det verkligen
skall avsluta när du avslutar Vet-Exam plus. Med hjälp av modulkontrollen kan moduler aktiveras eller
avaktiveras. Välj önskad modul och klicka på "Aktivera modul" (dubbelpil åt höger) eller "Avaktivera
modul" (dubbelpil åt vänster) .
Vid en ändring måste Vet-Exam plus startas på nytt!
Register VDDS

VDDS-media gränssnitt för kommunikation med särskilda praktikadministrationsprogram kan aktiveras med kontrollrutan Aktiv. För detta måste även det VDDS-media-kompatibla patientadministrationsprogrammet väljas i listrutan. Momentant stöds en bildtagnings patientöverlämning och återlämning av data (bildtyp, objekt, valfria röntgenparametrar, ingen bild). VDDS-media gränssnitt används
för tillfället bara i Tyskland!
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Register bildbearbetning

SV

Inställningarna av bildbearbetningsfiltren sätts på fabriksinställningarna. Befintliga inställningar skrivs
över.
Register användargränssnitt

"Skalstyrningen" bestämmer utseendet hos fönsterramarna och funktionselementen.
"Skin aktiv": utseendet motsvarar den i operativsystemet valda visningen, t.ex. "Windows klassisk"
"Anpassa fönsterramar": Ramarna hos dialogfönstren i Vet-Exam plus anpassas till den i operativsystemet valda visningen.
Under "Skalstyrning" får de båda bockarna inte tas bort. Under "Funktionsradens position " går det
att ställa in var funktionsraden ska befinna sig.
Är kontrollrutan "Pratbubbletips aktiv" aktiverad, visas tips vid muspekaren när man pekar med muspekaren på en knapp.
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Modul Patient

SV

  
I registret "Extra fält" (vänster bild) kan du välja vilka resp. hur många tilläggsfält som skall visas i
projektregistret och redigera deras beteckning.I registret "Patient" kan du välja om patienter, som i
databasen markerats som dolda, åter skall visas i patientlistan.

I registret "Registrering" kan du ställa in automatiskt programbyte till selekterbar modul när du aktiverar en patient. Om du  t.ex. vill gå direkt till röntgen när du registrerat en patient med ett externt
program, så väljer du modul "Röntgen" och markerar kontrollrutan Aktivera externa patienter automatiskt" En registreringslista skapas om flera patienter överförs av ett externt program och kontrollrutan "Aktivera externa patienter automatiskt" inte har markerats. Listan visas då i patientregistret vid
patientimporten.
I registret "Patientdataimport" kan du aktivera indikeringen av knappen "Patientdataimport" i patientregistret. Du kan ange en fil som laddas automatiskt när du klickar på knappen.
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Modul video
I video-egenskaper tillordnar du den aktuella kameran resp. aktiveringstypen till mjukvaran. Om du
använder flera videokällor kan du för varje källa ange kameran och aktiveringstypen.
Om en PCI-Busmaster-Framegrabber används se i så fall till att hårdvaran stödjer
denna.

SV
Flikar inställningar

Är funktionen "Exportera bilder automatiskt" aktiverad kopieras varje i databasen lagrad videobild
även till en valfritt definierad sökväg. Val av sökvägen, filformatet och fler egenskaper sker i dialogen
"Ljusbord-egenskaper" i fliken "Export/E-post/Exportoptioner" i läget "Autoexport".
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Flik videokälla 1 och videokälla 2
Om en kamera ansluts som enda kamera till datorn måste inställningarna utföras under fliken "Videokälla 1". Om en andra kamera ansluts måste inställningarna utföras under "Videokälla 2" eftersom
"Videokälla 1" utnyttjas från den första kameran.

SV

Välj i området "Aktiverigstyp" önskad kamera. Beakta vid behov den anslutna apparatens installations- och konfigurationsanvisning.
Välj i området "Använda halvbilder" "Båda (helbild)". Vid inställningen "Helbild" bör du kontrollera
bilderna eftersom funktions- och rörelseberoende horisontella ränder kan uppträda på dina bilder.
Flik WDM
"WDM-drivrutin": Alla i systemet installerade WDM-drivrutiner visas. Drivrutinen för VistaCam Digital
väljs automatiskt.
"VistaCam Digital/VistaProof kameraval": Alla anslutna digitala VistaCam visas.
Uppdatera kameralista
Genom att klicka på knappen uppdateras de anslutna kamerornas lista.
"Brusreducering": När en bild tas, tas det inställda antalet bilder inom en viss tidsperiod. Ur dessa
bilder beräknas en ny bild i vilken störningar så långt som möjligt utjämnas.
Flik handutlösning
Handutlösningen är inställd som standard från fabriken.
Motsvarar standardinställningarna inte vad som önskas finns det fler inställningsmöjligheter att välja:
Svag, Medel, Kraftig
Dessutom kan profilerna (förutom standardprofilen) anpassas.
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Modul röntgen
Röntgenplatser

SV

"Namn":
Röntgenplatsernas beteckning, lista
"Tillverkare":
Namn på tillverkaren av röntgenapparaten
"Typ":
Röntgenapparatens eller röntgenkällans namn, typ-, serienummer
"Kategori":
Röntgenapparatens kategori
"Ägare"/
"Adress": Ägarens namn och adress
Alla obligatoriska uppgifter måste finnas.I registret "Röntgenplatser" kan parametrarna från olika
röntgenkällor ställas in. Klicka på knappen Redigera namn eller standardparametrar för att ange
parameter för aktuell röntgenplats. Klicka på knappen  Skapa ny röntgenplats, för att skapa en ny
röntgenplats. Innehållen i fälten "Tillverkare", "Typ", "Ägare" och "Adress" överförs automatiskt till
kontrollernas formulär
För att göra mätningar (längd- och vinkelmätningar) på röntgenbilder måste bilden
kalibreras med hjälp av ett referensobjekt! Exaktheten är i allra högsta grad beroende av
objektets projektionsförvrängning på bildmottagarytan.
Du anger parametervärde på samma sätt för båda ovan nämnda procedurer. Välj kategorin och
klicka på knappen "Standardparametrar", för att starta inmatningen av parametrar.
Standardvärden

För i avsnittet "Standardparametrar" in standardparametrarna för ström, spänning och exponeringstid
och klicka därefter på knappen "Överföra värde(n)", och värdena sparas. Om flera röntgensystem är
installerade, kan du överta standardvärden från andra röntgensystem. Med vänster musknapp klickar
du på knappen i avsnittet "Bekräfta standardvärden". Välj ett namn i listan och bekräfta genom att
klicka med vänster musknapp.

30

9000-608-120/30

2011/06/07

Inställningar

SV

Kontrollruta "Öppna bildbearbetning automatiskt"
Har kontrollrutan "Öppna bildbearbetning automatiskt" markerats, öppnas bildbearbetningsboxen
med resp. standardfunktioner direkt efter att en röntgenbild tagits.
Kontrollruta "Visa röntgenparametrar i fönstret ”Ny bild”
Om kontrollrutan är markerad visas röntgenparametrarna i parameterfönstret i röntgenmodulen och
kan ändras.
Kontrollruta "Exportera bilder automatiskt"
Är kontrollrutan markerad, kommer bilder som sparats i röntgenmodulen även att exporteras automatiskt. Exportformatet för röntgenbilder och exportkatalogen har definierats genom läge "Autoexport",
som kan konfigureras i modulen Ljusbord/Export-E-post/Exportoptioner.

Modul ljusbord
I registret "Extern bildbearbetning" kan du notera det
bearbetningsprogram som du föredrar för dina bilder.

På sidan "Image" kan du ställa in om bilder som markerats som dolda i databasen skall visas.Ljusbordets
bakgrundsfärg kan väljas.

I registret "Bildvalsruta" kan du ställa in om bildvalsrutan
skall öppnas automatiskt när ljusbordet aktiveras.
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I registret "Katalog" kan du ställa in Vet-Exam plusbildkatalogens sökväg. Katalogen används för att spara
och hämta bildexempel som kan komma från olika källor.
Bilderna kan i ljusbordet laddas med menyalternativet
Ljusbord/Ladda/Katalog. Med exportfunktionen kan
bilder på ljusbordet  sparas till katalogen.

SV

I registret "Export/E-post" kan du konfigurera funktionerna exportera resp. skicka bild via e-post.

Exportoptioner
Inställningarna för export och e-post tilldelas angivet lägesnamn. Namnet bör därför så långt det är
möjligt återspegla funktionen, t.ex.:
AutoExport

Inställningar används för röntgen- och videobilder vid autoexport. Detta lägesnamn
är fördefinierat och kan inte ändras!

Skapa nytt läge
Bearbeta läge
Med
denna knapp begränsar resp. utökar man den information som skall visas . Detta kan
bara göras av användare med administratörsrättighet!
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: Val av exportsökvägen i vilken bilderna ska
sparas.
Ej för e-post.
"Bildstatus": Status för bilden som ska exporteras

SV
Visa/dölja utökade tillval
"i underkatalogen ...": Bilder sparas i exportsökvägenunderkatalog (motsvarar registernummer).

Ställa in format, färgdjup och kvalitet för
komprimerbara bildformat
"Spara bildinfofil": Bildinfofilen sparas till bilden med bildfilsnamnet+ -info.txt i exportsökvägen (Xnnnn-nnnnnnn.
JPG-info.txt).
"Med kommentartext": bildkommentartexter skrivs i
bildinfofilen.
För video- och röntgenbilder kan ett bildformat selekteras från en lista.
Beroende på format kan man välja färgdjup och kvalitet på komprimerade bilder.
Tumregeln för kvalitetsvärden vid komprimeringsformat med förlust:
100

– originaldata

90

– så gott som försumbara förluster

80

– obetydliga synliga förluster

70

– synliga förluster

E-post-tillval (konfiguration bild-e-post)
Vid konfiguration Bild-E-post finns inte fältet Exportsökväg.
Skulle bilden vara för stor för att skickas, använd då
funktionen beskära och skicka relevant del av bilden. Se
i dina IT-riktlinjer vilken maximal storlek som kan skickas
som e-post.

Se till att bilderna inte är för stora när du skickar e-post! Använd kraftigare komprimering vid problem. Röntgenbilder med förstörande komprimering får inte användas för
diagnos i Tyskland!
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Modul Arkivering

SV

Dubbelklicka på arkivsymbolen för att öppna arkivmodulens konfigurationsdialog.Den består i
huvudsak av två register: registret "Data" för inställningen av arkivieringsparametrarna och registret
"Enheter" med arkiveringsenheternas parametrar. Inställningarna övertas som stardardinställningsvärden i arkivmodulen och indikeras.
Arkivieringsparametrar
Kontrollruta "Arkivering på denna arbetsstation"
Här bestämmer du om det går att arkivera på denna arbetsstation.För säkerhets skull bör man bara
arkivera på en arbetsstation! Återställa kan man göra på alla arbetsstationer
Kontrollruta "Arkivera videobilder"
Här bestämmer du om du vill lägga videobilder i långtidsarkivet.
Kontrollruta "Arkivera röntgenbilder"
Här bestämmer du om du vill lägga röntgenbilder i långtidsarkivet.
För att bilderna skall kunna arkiveras gäller:
– Alla bilder i det blå tidsfältet väljs alltid ut för arkivering.
– Bilder i det röda tidsfältet väljs inte ut för arkivering.
– Bilder som hamnar i det gröna tidsfältet och som uppfyller kriteriet "Patienter med
minst n bilder", väljs ut för arkivering.
Exempel
Kvartalsvis långtidsarkivering av alla bilder:
Grått område:
90 dagar
Grönt område:
1 bild
Rött område:
0 dagar
Om du helst bara vill spara patienter med minst 10 och mer än 20 dagar gamla bilder på ett medium.
Grått område:
90 dagar
Grönt område:
10 bilder
Rött område:
20 dagar
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Arkiveringsenheter

SV

Arkivmodulen administrerar max. 3 enheter. Enheterna måste kunna nås via en enhetsbeteckning.
Innan du kan göra en inställning måste du ange enheten i arkivmodulen genom att markera kontrollrutan "Enhet".
Detta måste göras i rätt ordning (enhet 1 först, därefter 2 osv.)!

Tillvägagångssätt
– Välj enhetsbeteckningen för den enhet som du vill använda för att arkivera eller återställa (t.ex. CDROM, CD-R). I ett nätverk måste enheten som skall användas för arkivering finnas på en serverdator.
– Välj aktuell enhetstyp i listrutan. För säkerhets skull bör det vara en MO-drive.
Med inmatningen i fältet "max. användning" styr du hur många % av enhetskapaciteten som maximalt
utnyttjas av arkivmodulen.
Exempel på konfiguration av enhet
Arkiveringsenhet 1: Är skriv-/läsenhet för att arkivera och återställa aktuellt och ännu inte avslutat
medium. I ett nätverk måste denna enhet vara installerad på en server som kan nås av alla Vet-Exam
plus-system.
Arkiveringsenhet 2 och 3: Det kan vara en global CD-ROM-enhet på servern, en global CD-ROMjukebox eller en lokal CD-ROM-enhet för att läsa in kopior av avslutade arkivmedia. Använder du en
lokal cd-enhet har du alltid snabb åtkomst till långtidsarkiverade bilddata (utan ett dyrt jukeboxsystem)!
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Modul CRScan
I denna modul kan scannerns styrning konfigureras och testas av Vet-Exam plus med programmet
CRScanConfig.
Programmets avancerade funktioner får endast användas av tekniker med speciell utbildning och
certifiering. I programmet CRScanConfig finns följande funktioner:

SV

Standardfunktioner
– kontrollera och ställa in parallellgränssnitt (anslutning)
– läsa in och visa en exponerad bildplatta (test)
– kontrollera ljusförhållandena i omgivningen (oscilloskopläge)
Avancerade funktioner
– anpassa eller komplettera tillgängliga parameterposter
– utföra scannerns testfunktioner (systemkontroll/manipulera)
– skapa och spara befintliga och aktuella testrapporter (systemkontroll/rapporter)
– kalibrera
Standardfunktioner

Vid ansluten scanner visas elektronik-ID för scannern på sidan Apparat-ID .

I registret "Konfiguration" visas det använda USB-gränssnittet.
Dessutom kan en konfiguration väljas via listan "Standardläge", vilken används automatiskt av scannern.
När du klickar på knappen "Konfigurera" startas programmet CRScanConfig.
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Modul CRNet
När du klickar på modulen "CRNet" startas programmet CRNetConfig.

Modul DICOM
När du klickar på modulen "DICOM" startas konfigurationsdialogen för DICOM-gränssnittet. (Ytterligare information om DICOM-gränssnittet finner du i "Handbok Vet-Exam DICOM", nr 9000-608-108/..)

SV
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3. Patientenregister
Allmänt
I patientregistret kan patientdata registreras, ändras, raderas och väljas. På registerkortet ser du all
patientrelaterad data och en översikt över befintliga bilder.

SV Patientinfo

Funktioner
Registrera patient (meny patient)
Genom att klicka på knappen "Patient registrera/avregistrera" registreras aktuellt selekterad patient i
Vet-Exam plus och dennes data visas i statusraden.
Alla funktioner kan nu utföras för selekterad patient (ta bilder, titta på bilder på ljusbordet osv.). Genom att klicka på patientnoteringen i statusraden kan du sedan enkelt selektera den tidigare registrerade patienten igen utan att söka patienten igen.Knappen "Patient registrera/avregistrera" skiftar då
åter till vyn "Avregistrera patient". Selekteras och registreras en ny patient, så visas den nya patienten
i statusraden.Externt importerade patienter registreras alltid!
Avregistrera patient (meny patient)
Avregistrerar aktuell, registrerad patient och tömmer alla datafält.
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Gå till föregående patient
Gå till nästa patient

SV

Spara patient (meny patient)
Sparar gjorda inmatningar.
Skapa ny patient (meny patient)
Klicka på knappen"Skapa ny patient", för att skapa en ny patient. Fyll i fälten. Du kan spara patienten
med knappen "Spara patient eller ändringar". Fältet "Pat-ID" är ett obligatoriskt fält. Om det obligatoriska fältet inte fylls i eller felaktigt, visas ett informationsfönster. Du kan alltid avbryta eller ignorera
registreringen av data genom att klicka på knappen "Ignorera inmatning"
Bearbeta patientdata (meny patient)
Genom att klicka på knappen "Bearbeta patientdata" kan du ändra patientdata. Spara ändringarna
genom att klicka på knappen "Spara patient eller ändringar".
Ignorera ändringar (meny patient)
Avsluta bearbetningsläget utan att spara inmatningarna.
Radera patient (meny patient)
För att radera en patient väljer du patienten i databasen och klickar på knappen " Radera patient"
Vald patient raderas nu i aktiv databas. Om det för denna patient finns bilder i databasen informeras
du vid raderingen om att du inte kan radera patienten om det finns röntgenbilder eller arkiverade
bilder som du är skyldig att arkivera. I detta fall döljs patienten och visas inte mer. För att du åter ska
kunna välja en dold patient måste kontrollrutan "Visning av dolda patienter" aktiveras i "Konfiguration/
Moduler/Patient". Därefter visas även dolda patienter i söklistan (och i kolumnen Dold). Attributet
"Dold" återställs så snart en dold patient väljs. Därefter syns patienten och visas normalt igen!
Visa och registrera information (meny patient/info...)
För varje patient kan du i bearbetningsläget registrera eller ändra tilläggsinformation i fälten "Viktigt"
och "Allergier/Anmärkning".
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Söka patient
För att söka en patient i databasen, klickar du på fliken med begynnelsebokstäver.

SV

I sökfönstret "Patientlista" visas alla patienter som börjar med denna bokstav. Du kan flytta runt i listan
för att välja patienter. Om listan är lång kan du underlätta sökandet genom att skriva in fler bokstäver i
fältet "Söktext". Starta sökfunktionen genom att klicka på knappen "Sök" I sökfältet kan du även välja
"Pat-ID eller djurnamnet" som sökkriterium för att även söka patienten via detta numret eller namnet.
Du kan även välja den utökade sökningen. Här kan du mata in "Ägare", "Djurnamn", "Namntillägg"
eller "Typ av djur" och avgränsa sökresultatet.

Starta sökningen med inmatningsknappen eller genom att klicka på knappen "Söka". När du klickar
på knappen "Söka" (stjärnsymbol) bredvid Pat-ID, visas alla patienter.
Observera: Pat-ID innehåller maximalt 15 tecken som utvärderas från vänster till höger!
Till exempel: sökteckenföljd 001T-A0 ger en resultatlista 001T-A0* varvid * är ett valfritt tecken!
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Importera patientendata
Genom att klicka på denna knapp kan du importera sparade patientdata från en fil.
Skapa/radera patientbild
Bilden kan bara tas i bearbetningsläget. Den kan antingen tas direkt med en befintlig videokälla eller
läsas in från en befintlig bildfil (BMP, JPEG, TIFF) eller raderas.
Genom att klicka på knappen "Starta eller frysa kamerabilden" kan du ladda ett foto av patienten från
en videokälla eller en fil och spara i patientregistret.
Genom att klicka på knappen "Radera patientbild" kan du radera patientens befintliga foto.
Hämta bilder via urvalfönster

Om det för en patient finns sparat olika typer av bilder (t.ex. intraorala röntgenbilder och videobilder)
kan du välja ut och hämta dessa direkt via en lista i urvalsfönstret.
Efter att du har klickat t.ex. på en notering om en tand (eller markering av noteringen med en bock)
visas ljusbordet med bildvalsrutan och den valda bilden.
Titta på
intraorala röntgenbilder / videosekvenser / Med röntgenkälla skapade bilder /
övriga röntgenbilder
Genom att klicka på knappen visas ljusbordet med bildvalsrutan. Beroende på valt register visas de till
patienten sparade bilderna eller videosekvenserna .
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SV

Undersökning (meny Undersökningar)
i en undersökning sammanfattas bilderna och vyerna för en patient som skapats på en bestämd dag,
för ett bestämt ändamål eller inom ramen för ett bestämt jobb. Aktiv är den senast på den aktuella
dagen skapade undersökningen för den registrerade patienten. Via menyn undersökning kan du hämta data till den aktuella undersökningen, skifta mellan undersökningarna som finns för en patient eller
skapa en ny undersökning samt hämta enskilda arbetssteg till en undersökning.
SV Denna funktion används oftast i sammanhang med  DICOM (se "Handbok Vet-Exam plus DICOM").
Vid behov måste du beställa och registrera DICOM via den centrala registreringen.

Klicka på "Starta / skifta undersökning". Dialogfönstret "Välj undersökning eller arbetssteg" visas med
motsvarande information.
Starta/byta undersökning (meny Undersökning)
Via denna funktion kan du skifta till andra undersökningar för den registrerade patienten. I statusraden
visas färgsymbolen med förstoringsglaset när det finns flera undersökningar för en patient. Om det
endast finns en undersökning, visas symbolen grå.
Klicka på "Byta undersökning..." i menyn "Undersökning" eller på symbolen i statusraden.
Fönstret för val av de enskilda undersökningskraven visas.
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Titta på pågående arbetssteg
Via denna symbol i statusraden kan du titta på den aktuella undersökningens arbetssteg. I statusraden visas färgsymbolen med datorn när det finns ett arbetssteg till en patient. Om inget arbetssteg
finns visas symbolen grå och överstruken.
Klicka på symbolen i statusraden.
Fönstret "Pågående arbetssteg" med detaljerna visas.
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SV

Öppna jobbadministration
Via denna symbol i statusraden kan du hämta jobbadministrationen. I statusraden visas symbolen om
det till en patient finns ett arbetssteg. Om det inte finns ett arbetssteg visas inte symbolen.
Klicka på symbolen i statusraden.
Fönstret "Jobbadministration" med detaljerna visas.

SV

Via symbolraden eller snabbmenyn kan du för varje notering i listan starta, avsluta, avbryta och radera
enskilda arbetssteg samt se på detaljerna .
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4. Ljusbord
Allmänt
På ljusbordet ordnar du bilderna som du vill ha dem. Bilderna kan visas i ett mallschema, du kan
arrangera, förskjuta, förstora och bearbeta dem som du vill.

Global bildsökning

SV

Om ingen patient har valts när du växlar från patienten till ljusbordet kan du arbeta med det totala
bilddatabeståndet. Till exempel när du vill söka efter bestämda bilder.
Det kan ta tid när alla praktikens bilder skall visas i bildvalsrutan.

Vy

2010/06/07

9000-608-120/30

45

Funktioner
Ladda bild (meny Ljusbord)
Klicka på Öppna bildvalsrutan för att ladda en bild från databasen till ljusbordet. Bildvalsrutan visas.
Om du dubbelklickar med vänster musknapp på en bild i bildvalsrutan öppnas den i full storlek på
SV ljusbordet. Du kan också ladda ner flera bilder efter varandra på ljusbordet. Klicka på önskad bild i
bildvalsrutan och dra bilden med Dra & släpp till ljusbordet. Bildvalsrutan försvinner och du kan med
"Fritt läge" placera bilden i valfritt läge på ljusbordet. I "Fast läge" kan du endast placera en bild i en
redan existerande bildram. Finns det inte några tomma bildramar på ljusbordet så laddar du först en
mall. När du har lagt dit bilden visas bildvalsrutan igen kan du öppna ytterligare bilder. En bild från
bildvalsrutan kan bara öppnas en gång. Detta meddelas på en inforad med färgad bakgrund.
Spara bild (meny Bild)
Sparar aktiv bild resp. ändringar i databasen.
Skjuta samman bilder på ljusbordet (meny Ljusbord)
Flera delbilder av ett objekt kan sammanfogas till en totalbild.
Genom att trycka på knappen öppnas alla på ljusbordet öppnade bilder utan kant på ett separat ljusbord med vit bakgrund. Bilderna kan förskjutas och roteras så att tillhörande kanter täcker varandra
och det finns överlappning. På så sätt går det att av flera delbilder skapa en stor bild av ett objekt.
Därefter kan den nya layouten sparas som en ny bild eller som grupp.
I detta visningsläge visas ytterligare knappar i den vänstra symbollisten:
Optimera bildstorlek
Spara layout som grupp
Avsluta visningsläge (vy skiftar åter till ljusbordet)
Rotera medurs/moturs
Förstora vy
Förminska vy
Tömma ljusbordet (meny Ljusbord)
Tömma ljusbordet (ta bort alla bildramar och bilder).
Fast läge (meny Ljusbord)
Du aktiverar "Fast läge" genom att du i menyn "Ljusbord" klickar på "Fast läge". I "Fast läge" kan
bildramarna inte flyttas.
Bilder kan flyttas mellan bildramarna med hjälp av DRA & SLÄPP. Ligger det redan en bild i ramen där
du vill lägga bilden, byts bilderna ut.
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Fritt läge (meny Ljusbord)
Du aktiverar "Fritt läge" genom att du i menyn "Ljusbord" på nytt klickar på "Fast läge" som då upphävs. I Fritt läge kan du flytta runt bilderna som du vill på ljusbordet.
Hel bild (meny Bild)

SV

Visar aktiv bild som helskärmsbild utan ytterligare element.
Grupper
Du kan skapa en grupp av enstaka bilder på en patient för att t.ex. sammanfatta viktiga bilder inför ett
besök eller upprepade besök.
Spara grupp (meny Ljusbord)
Om du vill spara bildernas aktuella placering på ljusbordet, väljer du kommandot "Spara som grupp"
ur ljusbordsmenyn. Du uppmanas nu att ange ett namn för den nya gruppen. I det underliggande
fönstret kan du registrera information gällande gruppen. Därefter klickar du på Spara. En grupp som
sparats kan laddas ner, ändras och sparas under samma namn eller under ett annat namn.
Knappen "Spara layout som grupp" syns endast när bilder är sammanskjutna på ljusbordet.
Ladda grupp (meny Ljusbord)
För att ladda ner en grupp väljer du  Ladda grupp ur ljusbordsmenyn. Boxen med befintliga grupper
öppnas och du kan välja önskad grupp ur listan. Sätt muspekaren på gruppnamnet i listan och klicka
med vänster musknapp. Därefter klickar du på Mall/Grupp.
Radera grupp (meny Ljusbord)
För att radera en grupp väljer du Ljusbord/Radera/Grupp. En listruta med befintliga grupper öppnas
och du kan välja önskad grupp ur listan. Sätt muspekaren på gruppnamnet i listan och klicka med
vänster musknapp. Därefter klickar du på Radera.
Mallar
Man kan administrera olika mallar (tomma bildramar) för ljusbordet. Så kan t. ex. standard bildplaceringar snabbt skapas utan att behöva sortera bilderna på ljusbordet.
Bilder som finns i bildramarna sparas inte! Mallar kan användas till varje patient.

Spara mall (meny Ljusbord)
För att skapa en ny eller ändra en mall, placerar du bilderna där du vill ha dem på ljusbordet. Därefter
väljer du kommandot "Spara som mall" ur ljusbordsmenyn. Du uppmanas då att ange ett namn för
den nya mallen. Därefter klickar du på "Mall spara".
Endast bildramarna sparas (inte bilderna). Om du vill ladda ner definierade objektbilder automatiskt i
resp. bildramar när mallen laddas (t.ex. vid halvstatus) måste bildramarna tilldelas objekttypsnummer
innan de sparas. Detta kan du uppnå genom att en motsvarande befintlig röntgenbild (objekttypnummer) kopieras och åter infogas. Det inklistrade bildobjektet måste sedan tilldelas önskad objekttyp
med hjälp av bildinfofunktionen. Upprepa förloppet för alla önskade objekt. När du har sparat under
resp. namn kan mallen användas för att automatiskt ladda ned alla nya och tillhörande bilder.
Ladda mall (meny Ljusbord)
För att ladda ner en mall väljer du "Ladda/Mall" ur ljusbordsmenyn. Boxen med befintliga mallar öppnas och du kan välja önskad mall ur listan. Sätt muspekaren på mallnamnet i listan och klicka med
vänster musknapp. Därefter klickar du på Ladda.
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Om du vill ladda ner mallen automatiskt med de senast tagna, tillhörande bilderna,
markerar du aktuell ruta "Ladda med nyaste bilderna".
Radera mall (meny Ljusbord)
För att radera en mall väljer du "Ljusbord/Radera/Mall". En listruta med befintliga mallar öppnas och

SV du kan välja önskad mall ur listan. Sätt muspekaren på mallnamnet i listan och klicka med vänster
musknapp. Därefter klickar du på Radera.
Ladda katalog (meny Ljusbord)
Via kommandot "Ljusbord/Ladda/Katalog" kan du ladda en extern bildkatalog ur en katalog. I en
katalog kan du sammanfatta flera bilder patientövergripande och hämta.
Bildbearbetning (meny Bild)

Du kan bearbeta en aktiverad bild genom att klicka på knappen "Bearbeta aktiv bild" eller genom att
dubbelklicka på bilden. Information gällande funktionerna hittar du i avsnittet ”Bildbearbetning”.
Utskrift (meny Ljusbord, bild)
I det här menyalternativet på ljusbordet kan du skriva ut aktiverad bild eller alla ljusbordets bilder. För
ytterligare information läs kapitlet "Utskrift" i handboken eller se i Hjälp.
Informationen om bild (meny Bild)
För att registrera, bearbeta eller visa information om den aktiva bilden, klicka på "Bildinformation om
den aktiva bilden". Bildinformationsboxen till den motsvarande bilden visas.
I registret "Kommentar" kan du skriva in textinformation till bilden. Med höger musknapp kan snabbtangentstexterna kopieras till textområdet. Första kommentaren kan endast matas in en gång och
kan inte ändras när den har sparats.
I registret "Bildinfo" visas bildtyp, bildstorlek, objekttyp och objektområde. Genom att klicka på knappen "Val" i mellersta fönsterområdet "Typ" kan du t.ex. välja ut var bilden ska tilldelas och bekräfta ditt
val med "OK". När objektområdet anges visas det tidigare valda huvudobjektet med blå bakgrund.
Alla markerade objekt visas i fältet "Område" med text.
I registret "Skapa" visas bildens data när den skapades. Dessutom anges vilken användare som har
skapat bilden.
I registret "Röntgen" visas hittills inmatade värden som kan ändras vid behov.
I registret "Bildstatus" hittar du information om hur bilden skapades, senaste ändring, filnamnet och
upplösningen.
I registret "DICOM" hittar du information, som överförs från DICOM-gränssnittet.
Radera bild (meny Bild)
En bild kan endast raderas om den ännu inte har arkiveras i Vet-Exam plus-långtidsarkiv och om
ingen lagstadgad förvaringstid (t. ex. röntgenbilder) gäller för den! Vid varje bild frågar Vet-Exam plus
om bilden bara skall vara dold. Dvs. bilden visas inte i bildvalsrutan så länge som fältet Visa "Gömda
bilder" inte har markerats i "Konfiguration/Moduler/Ljusbord". Så snart bilden laddas ner på ljusbordet avmarkeras ”dold” och bilden visas alltid i bildvalsrutan.
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Släpp-område
Om en eller flera bilder dras hit via DRA & SLÄPP  ur bildvalsrutan så visas följande funktioner i en
listruta.
– "Export...":
Exportera bild(er)
– "E-post...":
Skicka bild(er) via e-post
– "Bildminne":
Kopiera till bildminnet i bildvalsrutan

SV

För att skicka e-post måste en SMAPI-klient (t. ex.. Outlook-Express) vara installerad!

Scanna bild (meny Ljusbord)
Under detta menyalternativ har du möjlighet att överföra bilder från en TWAIN-källa (t. ex. scanner). I
Vet-Exam plus-scan-fönstret väljer du TWAIN-källa och aktiverar bildinläsningen. Antal gjorda bilder
visas. När du har stängt Vet-Exam plus-scan-fönstret visas bilderna efter varandra på ljusbordet.
För att lägga bilden i databasen klickar du på  "Spara aktiv bild" (diskett). Du uppmanas att ange en
bildtyp för den importerade filen, annars kan bilden inte sparas.

Aktivera bild
Vänsterklick en gång aktiverar motsvarande bild. (Bildlistens färg växlar till silver.)
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Markera bild
Markera bild med röd bock
Så här markerar du bilder:
– Enstaka bilder:

Ctrl-tangenten och klicka i bilden
Klicka i bilden, hämta snabbmeny "Markera/Markera alla"
På samma sätt kan du ta bort markeringen av enstaka eller alla bilder.
Bilden som skall markeras kan finnas i bildvalsrutan eller på ljusbordet. Markeras en bild på ljusbordet
så markeras även tillhörande miniatyr i bildvalsrutan (och tvärt om). Du kan markera flera bilder.
En bild eller alla markerade bilder i bildvalsrutan eller på ljusbordet kan sedan sparas, sparas som
grupp, raderas, exporteras, skickas som e-post eller kopieras till bildvalsrutans temporära bildminne.
Funktionerna för markerade bilder ("Spara", "Spara som grupp", "Radera", "Exportera", "Skicka
e-post" och "Bildminne") är tillgängliga via följande menyer:
– Ctrl-tangenten + DRA & SLÄPP
– Snabbmeny/Alla markerade"
– Huvudmeny/Ljusbord/Alla markerade"

SV – Alla bilder:

Importera (meny Arkiv)
I det här menyalternativet kan du importera bilder. När du har valt det här menyalternativet öppnas ett
fönster och du kan välja önskad bildfil. Välj fil och klicka på "Öppna". Bilden visas på ljusbordet och
kan bearbetas. För att lägga bilden i databasen klickar du på "Spara aktiv bild". Du uppmanas att
ange en bildtyp för den importerade filen, annars kan bilden inte sparas.
Exportera (meny Arkiv)
I det här menyalternativet kan du exportera bilder i olika format. För att till exempel bearbeta dem
ännu mer eller för att göra dem tillgängliga för andra personer.

Du kan välja ett befintligt exportläge (inställning i Konfiguration/Moduler/Ljusbord) från listan samt välja
resp. bekräfta platsen där du vill spara. Vill du exportera en annat bildstatus än det som har fördefinierats kan du selektera detta i urvalslistan Bildstatus. För närmare information om bildformaten, se
Konfiguration/Moduler/Ljusbord/Export-e-post. Ytterligare urvalskriterier finner du delvis i de följande
exportfunktionerna.
Exportfunktioner
Alla patientens bilder
"Val av bildtyp":
val för video och röntgenbilder
"Bildstatus":
bildstatus för den exporterade
bilden
:
stratörs
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Bilder från ... till ...
"Urvalskriterier":
val av tidsperiod för bilderna som
ska exporteras

SV

Aktiv bild på ljusbordet
– Endast den aktiva bilden (blå bildlist) exporteras!
Alla markerade bilder på ljusbordet
– Alla bilder som är markerade med en röd bock exporteras (Ctrl + vänsterklick).

Om du har administratörsrättigheter kan du ändra alla parametrarna för den aktuella bildexporten i
Visa avancerade funktioner.
Dessa ändringar kan dock inte sparas här, utan endast i Konfiguration/Moduler/Ljusbord/Export-Epost!
Bildstatus
Fem olika bildstatus – Original, Sparades första gången, Diagnos, Sparades senast och Aktuell status
– kan exporteras.
Alla synliga grafikelement i färg som finns i bilden på ljusbordet räknas in (bränns in) i den exporterade
bilden som gråtoner.
Bildbearbetningsboxen stödjer följande fyra ritnivåer vars grafikelement kan visas eller döljas – endast
en (kontrollruta På) eller alla (kontrollruta Alla):
Vinkelmätning
Längdmätning av linjer och polygoner
Text-, linje- och slutna linjeelement
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Exempel på olika exporterade bildstatus
Ej synlig = Ritnivån syns ej eller grafikelement finns ej
Inte möjligt = Bildstatus stödjer ingen ritnivå
Visa

SV

Originalstatus

Sparades första gången

Bedömning

Sparades
senast

Aktuell status

Inte möjligt

Ej synlig

Ej synlig

Ej synlig

Ej synlig

Inte möjligt

Ej synlig

Ej synlig

Ej synlig

Synlig

Inte möjligt

Ej synlig

Synlig

Ej synlig

Synlig

Ljusbordsbild

Export.
bild

Duplicera bild (meny Bild)
Gör en kopia av den aktiva bilden på ljusbordet.
Tilldela bild på nytt (meny Bild)
Öppnar patientlistan för att länka bilden till en annan patient som finns i patientregistret. Arkiverade
bilder kan inte tilldelas på nytt!
Placera bilder (meny Ljusbord)
Placerar automatiskt bilder som finns på ljusbordet.
Imaging (meny Ljusbord)
Aktiverad bild startar ett externt bildbearbetningsprogram. Programmet måste vara registrerat i Konfiguration/Moduler /Ljusbord/imaging. När du har avslutat Imaging-programmet visas den ändrade
bilden på ljusbordet och kan sparas som kopia!
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Bildvalsruta
Du kan ställa in storleken på bildvalsrutan genom att dra i boxens sidor eller hörn med musen. Du kan
också ändra storlek på kommentarrutan genom att dra den övre kanten (muspekaren skiftar från pil
till dubbelpil). Inställningen gäller tills du ändrar nästa gång.
Bildvalsrutan kan uppdateras i "Snabbmeny/Update " (högerklicka). När du gör det kommer även
SV
bilder som under tiden tagits vid en annan station att visas. Klicka på Öppna bildvalsruta för att ta
fram bildvalsrutan Med bildvalsrutan väljer du ut de bilder som du vill visa på ljusbordet (från sparade
bilder).
Exempel – en rad

Menyrad
Här går det att växla mellan visning av alla bilder, ett urval av bilder och bilderna i bildminnet.

I bildminnet kan du temporärt lägga valda bilder. Om bilder förs över till ljusbordet (t. ex. från patienteller röntgenmodulen) då placeras dessa som kopia i bildminnet. Så kan du alltid snabbt komma åt
bilderna. Du kan också kopiera bestämda bilder direkt från bildvalsrutan eller från ljusbordet till det
temporära bildminnet. Aktuellt innehåll raderas när nya bilder kopieras till bildminnet.
Knappen Temporärt bildminne är inte aktiv om det inte finns några bilder i det temporära bildminnet.

Under knapparna "Alla bilder", "Bildval" och "Bildminne" visas knapparna för bildgrupperna "Video",
"Intra", "X-Ray" och "Övrigt" och antalet bilder. Klicka på önskad knapp för att visa bilderna som ingår
i gruppen i bildvalsrutan.
Sortera efter registreringsdatum/objekttyp
Bilderna kan sorteras och visas efter registreringsdatum eller objekttyp i bildvalsrutan. Sorteras de
efter objekttyp, kommer bilderna i dessa att sorteras efter registreringsdatum.
Du kan välja att bara visa bestämda bilder genom att använda ett filter på sparade bilder. Det är
särskilt användbart om det finns många bilder till en patient.
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Avancerade bildfilter
Efter att ha tryckt på knappen "Filterval" visas den detaljerade filtervalsrutan för alla bildtypen.

SV

I den schematiska visningen visas befintliga bilder. Du kan välja dessa genom att klicka. Du kan utföra
olika val, så att ur de befintliga bilderna endast de önskade bilderna visas i bildvalsrutan.
Du kan aktivera och ange ytterligare urvalskriterier för alla bildtyper.
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5. Video
Allmänt
I videomodulen kan du skapa, bearbeta och spara bilder. Här visas livebilden från din videokälla. Färdiga bilder eller inspelningssekvenser kan du föra över till ljusbordet för att t.ex. ganska eller bearbeta
dem.
Vy

Funktioner
Välja videokälla
För att välja en av de två videokällorna ska du klicka på en av knapparna.
Förutsättning är att två kameror är anslutna och konfigurerade i modulen "Video".

Stillbild (meny Video)
För att få en stillbild från den valda videokällan ska du klicka på knappen "Live/Still-Kamerabild". Bilden stoppas nu och du kan antingen placera den i bildremsan genom att klicka på "Ta bild", förstora
till helbild "Video-helbild" eller skriva ut "Skriva ut aktiv bild". Genom att klicka på "Live/still-kamerabild" kommer du tillbaka till livebild.
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Livebild (meny Video)
I livebild-läge ser du livebilden från din videokälla. Du kan dölja fönstret respektive gå till helbild med
knappen "Video-helbild".

SV

Ta bild (meny Video)
För att ta bilden som visas på skärmen trycker du på "Ta bild". Bilden läggs i bildremsan och är redan
markerad för att sparas. Gör på samma sätt för flera bilder.

Spara bilder (meny Video)
Samtliga markerade bilder sparas i databasen. Innan du sparar bilder på en patient du just valt, bör
du försäkra dig om att objekttyp (tandnummer resp. röntgensätt) har tilldelats korrekt.

Spara  och öppna på ljusbordet (meny Video)
Alla markerade bilder sparas i databasen och förs över till ljusbordet för vidare bearbetning. Där visas
de i bildvalsrutans bildminne. Innan du sparar bilder på en patient du valt, bör du försäkra dig om att
objekttyp (tandnummer resp. röntgensätt) har tilldelats korrekt.

Bildbearbetning (meny Bild)
Du kan fortsätta bearbeta bilden om bearbetningsboxen aktiveras genom att klicka på "Bildbearbetning", genom dubbelklick i bildområdet eller genom att i bilden med höger musknapp klicka på
Snabbval Bildbearbetning. För exakt beskrivning av funktionerna, se handboken eller onlinehjälpen,
kapitel “Bildbearbetning“.

Video-färgreglering
När du klickar i Livebild-vyn på knappen "Video-färgreglering" erhåller du en meny, i vilken du kan
utföra videoinställningarna och välja en profil.
Visningen av menyalternativen riktar sig vid behov efter den anslutna resp. installerade hårdvaran,
enskilda menyalternativ är vid behov gråtonade (kan inte väljas).
Vid installation av ett Framegrabberkort kan serviceteknikern här göra valet av källa för ditt  Framegrabberkort  . För ytterligare information, läs beskrivningen för Framegrabberkort.

Helbild (meny Video)
Du kan visa bilden i huvudfönstret med hel bildskärmsstorlek genom att du antingen klickar på knappen "Video-helbild" eller manövrerar den tillordnade knappen på fotkontrollen (om sådan finns!). Omkoppling till den normala vyn sker genom att på nytt trycka på fotkontrollen, genom att högerklicka
med kontextval helbild eller trycka på valfri knapp. Detta läge stöds inte av alla kort! Om ditt videokort
inte stödjer detta läge döljs alla programelement och endast videofönstret visas (ej helskärm).

Utskrift (meny Bild)
Under den här menyalternativet i videomodulen kan du skriva ut den aktiverade bilden. För ytterligare
information läs kapitlet "Utskrift" i handboken eller se i Hjälp.

56

9000-608-120/30

2011/06/07

Informationen om bild (meny Bild)
För att registrera, bearbeta eller visa information om den aktiva bilden, klicka på "Bildinformation om
den aktiva bilden". Nu visas bildinformationsboxen för aktuell bild. På sidan "Kommentar" kan du skriva in textinformation till bilden. Med höger musknapp kan snabbtangentstexterna kopieras till textområdet. Första kommentaren kan endast matas in en gång och kan inte ändras när den har sparats.
På sidan "Bildinfo" visas bildtyp, bildstorlek, objekttyp (t. ex. tandnummer) och objektområde (t. ex.
tandområde). Genom att klicka på knappen "Val" i mellersta fönsterområdet kan du t. ex. välja ut huvudobjektets tandnummer och bekräfta ditt val med "OK". När objektområde anges blir bakgrunden
till tidigare valt huvudobjekt vit och du kan markera ytterligare tänder i bilden. Alla markerade objekt
beskrivs i fältet Område, varvid sammanhängande objekt inom en kvadrant visas med ett bindestreck
mellan områdets begynnelse- och slutobjekt (t.ex. 12,13,14 -> 12 - 14).
På sidan Skapa visas bildens data när den skapades. Dessutom anges vilken användare som har
skapat bilden.
Aktivera miniatyrbild i bildremsan (meny Video)
Om du klickar på en bild i bildremsan visas den i huvudfönstret. Du kan aktivera föregående bild
genom att välja "Nästa bild" i menyn "Video".
Markera bild som skall sparas
På den nedre kanten på bilderna som finns i bildremsan ser du ett markeringsfält. Genom att klicka
på detta fält kan du välja ut den bild som ska sparas eller välja en annan.
Endast markerade bilder sparas eller överförs till ljusbordet.

Tilldela bild
Bilderna i miniatyrremsan kan förses med objekttyp (tandnummer resp. bildtyp) och annan information. För att ange objekttyp klickar du antingen på "Rullgardinsfältet " på undre kanten hos den önskade bilden i remsan och väljer önskad notering ur listan eller du väljer "Information om aktuell bild".
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Använda fotkontrollen
I videomodulen kan du styra viktiga funktioner med hjälp av fotkontrollen.
Via konfigurationsmenyn Konfiguration/Moduler/Fotkontroll kan du bestämma vilka funktioner fotkontrollen skall ha:

SV

Ta bilder

= Ta bild

Still/Live

= Stillbild / livebild

Hel

= Helbild / normalbild

Aktivera

= Aktivera nästa bild i bildremsan och visa den i huvudfönstret

Still/Live+ta bild

= Stillbild / livebild + ta bild

Utskrift

= Skriv ut aktiverad bild

Använda snabbtangenter
Du kan även välja de viktiga funktionerna från tangentbordet. Det innebär att du även kan styra med
hjälp av externa program.
Tryck på ALT för att aktivera menyraden. Tryck på den siffran i menyn där önskat kommando är understruket. Tryck därefter på siffran i undermenyn där önskat kommando är understruket.
Exempel:
Live

= ALT + 1 + 1

Still

= ALT + 1 + 2

Hel

= ALT + 2 + 1

Activate

= ALT + 1 + 6

Print

= ALT + 2 + 4

Användning med manuell utlösning
Med VistaCam Digital med manuell utlösning kan de viktigaste funktionerna utlösas med den manuella utlösningens tryckkänsliga ring. Följande funktioner kan tilldelas via konfigurationsmenyn Konfiguration/Moduler/Video:
Ta bilder

= Ta bild

Still/Live

= Stillbild / livebild

Hel

= Helbild / normalbild

Aktivera

= Aktivera nästa bild i bildremsan och visa den i huvudfönstret

Still/Live+ta bild

= Stillbild / livebild + ta bild

Utskrift

= Skriv ut aktiverad bild
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6. Röntgen
Allmänt
Tillsammans med röntgenbildtagningssystemet CRScan kan röntgenbilder digitaliseras och sparas.
Varje röntgenbild tilldelas aktuell patient. Alla röntgenbilder sparas som originaldata och ändras inte
av Vet-Exam plus. Bearbetas röntgenbilder i efterhand med bildbearbetningsfunktioner, påverkas inte
originalbilden. Endast information som när som helst kan ångras tillfogas. Om du råkar markera fel
patient för en röntgenbild, kan du flytta bilden till rätt patient. Det kan du göra på två ställen:
I röntgenmodulen innan du sparar med menyalternativet "2.Bild/Spara under annan patient", i ljusbordet med menyalternativet "Tilldela bild på nytt".
På originalbilden dokumenteras denna åtgärd med uppgifter om utförande person samt ursprunglig
patient.
Mäta röntgenbilder
Med hjälp av bearbetningsmodulen kan röntgenbilder, som tagits med en apparat (bildplatta, CRScan, genomlysningsscanner), endast mätas efter att de kalibrerats med hjälp av ett definierat objekt
(t.ex. metallkula, metallstift). Mätnoggrannheten beror i stor grad på bildplattans placering (relativt till
objekt och strålkälla).Läs varningsinformationen om längd- och vinkelmätningar i kapitlet "Bildbearbetning".
Backup
Säkerhetskopior bör göras regelbundet. Vid användning av röntgenmodulen (t. ex. med CRScan)
måste Vet-Exam plus-databaskatalogen "..\dbsdata" regelbundet säkerhetskopieras !Läs mer i kapitlet "Information om backup".
Vy
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Funktioner
Ta bild (meny Röntgen)
Genom att klicka på knappen "Ta en ny röntgenbild" startar bildtagningen av en röntgenbild.
Konfiguration av röntgenbild

SV Innan tagning av en röntgenbild kan genomföras visas dialogfönstret "Ta bild" i vilket bildparametrarna
kan matas in eller väljas.
Standardbildtagningsläget för den valda röntgenbilden visas och kan ändras (standardläget kan definieras i Konfiguration/Moduler/CRScan").
Ett bildobjekt kan väljas före och efter bildtagningen. I det nedre vänstra fönsterhörnet visas bildtagningssystemet (röd markering).
Parametrar för röntgenbilden måste anges
Om Röntgenparametrar måste anges har markerats i "Konfiguration/Praktik" i avsnittet "Röntgen",
måste åtminstone röntgendosparametrarna (mA, kV, ms) anges. Senast när du vill spara, uppmanas
du åter att ange detta om uppgifter i dessa parameterfält (bild nere till höger) saknas eller är felaktiga. Du kan bara ändra röntgenparametrar efter att bilden sparats om Röntgenparametrar kan alltid
ändras har markerats i "Konfiguration/Praktik" i avsnittet Röntgenbilder!

Ange parameter för röntgendos
Vet-Exam plus föreslår exponeringsparametrarna, när för det valda objektet med den aktuellt inställda
röntgenapparaten en sparad bild finns. Då övertas befintliga värden som parametrar. I annat fall
använder Vet-Exam plus vald röntgenapparats standardinställningar (har definierats i "Konfiguration/
Moduler/Röntgen") för objektet. Om du vill ställa in andra värden på röntgenapparaten måste du göra
detta manuellt.
Standardinställning av vanliga röntgenparametrar kan för varje röntgenapparat och varje objekttyp
ställas in under "Konfiguration/Moduler/Röntgen". Dessa standardinställningar kan bara ändras av
användare med administratörsbehörighet !
Läsa in bilder
Efter att röntgenparametrarna matats in klickar du på knappen "Läs in" så visas ett bildtagningsfönster.
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CRScan-bildtagningsfönster
CRScan går över i beredskapsläge (lysdioder lyser grönt), om "Starta scanning" har aktiverats. Så
snart bildplattor läses in i CRScan , visar detta fönster aktuell radinformation och bildloppet genom
CRScan i bildfönstret. Så länge fönstret inte stängs kan ytterligare bildplattor skjutas in.

SV
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Uppträder problem (t. ex. bildplatta transporteras inte ut helt) under,före eller efter scanningen
då kan scanningsförloppet avslutas och dialogen  Felavhjälpning tas fram med hjälp av knappen
"Felavhjälpning" (symbol med skiftnyckel).Här kan du styra transporten av bildplatta.

SV

Via knappen "Till- och frånkoppling av raderingsfunktionen" kan du koppla till/från scannerns
raderingsfunktion.
Meddelande ”Ljusinfall för stort”
Undvik direkt instrålning från halogenstrålkastare och solljus.
Kontrollera ljusförhållandena (≤1 000 Lux) vid scannerns ingångsområde och minska eventuellt ljuset
i närområdet.
Medan bildfönstret visas läggs alla tagna röntgenbilder som miniatyrer till vänster i bildremsan.
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Den sist tagna bilden (miniatyr med blå bakgrund) visas i stort format i högra fönstret och kan analyseras med bildbearbetningsfunktionerna. Genom att klicka på en annan miniatyr kan aktiv bild bytas
ut. För bilder som ligger som miniatyrer visas bildens dosekvivalent till höger med en färgad stapel.
Detta värde tjänar bara som riktvärde för optimal inställning av dosparametrarna (och är bara möjligt
om extrema över- eller understyrningar saknas i bilden). En bra inställning indikeras med en grön
stapel, en kritisk inställning med en röd stapel. Det finns en undre och en övre kritisk gräns (tvärstreck
i stapeln) där stapeln blir röd.
Tillvägagångssätt vid röd stapel:
Stapel röd och låg: Öka röntgendos eller bildsystemets förstärkning
Stapel röd och hög: Minska röntgendos eller bildsystemets förstärkning
Spara bilder (meny Röntgen)
Alla markerade bilder och bilder som tilldelats en objekttyp sparas i databasen. Innan du sparar bilder
på en patient du just valt, bör du försäkra dig om att objekttyp har tilldelats korrekt. Om du vill kasta
en bild måste du först ta bort markeringen och svara  Nej på frågan i följande dialog.

Spara och öppna på ljusbordet (meny Röntgen)
Alla markerade och bilder som tilldelats ett objekt sparas i databasen och lämnas till ljusbordet för
vidare bearbetning. Där visas de i bildvalsrutans bildminne varifrån de kan läggas på ljusbordet per
Dra & släpp. Innan du sparar bilder på en patient du just valt, bör du försäkra dig om att objekttyp har
tilldelats korrekt.
Bildbearbetning (meny Bild)
Du kan fortsätta bearbeta bilden om bearbetningsboxen aktiveras genom att klicka på "Bildbearbetning", genom dubbelklick i bildområdet eller genom att i bilden med höger musknapp klicka på
Snabbval Bildbearbetning. För exakt beskrivning av funktionerna, se handboken eller onlinehjälpen,
kapitel “Bildbearbetning“.
Helbild (meny Röntgen)
Genom att klicka på "Visning av hel bild" visas bilden i huvudfönstret i full bildskärmsstorlek. Du går
tillbaka till normal bild genom att högerklicka på Snabbval Helbild eller med ESC-tangenten.
Utskrift (meny Bild)
Genom att klicka på "Utskrift" förbereds bilden för utskrift. Läs mer om detta i handboken eller i onlinehjälpen, kapitel "Utskrift".
Informationen om bilden (meny Bild)
För att registrera, bearbeta eller visa information om den aktiva bilden, klicka på "Bildinformation om
den aktuella bilden". Nu visas bildinformationsboxen för aktuell bild.
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I registret "Kommentar" kan du skriva in textinformation till bilden. Med höger musknapp kan snabbtangentstexterna kopieras till textområdet. Första kommentaren kan endast matas in en gång och
kan inte ändras när den har sparats.
I registret "Bildinfo" visas bildtyp, bildstorlek, objekttyp och objektområde. Genom att klicka på knappen "Val" i mellersta fönsterområdet "Typ" kan du t.ex. välja ut var bilden ska tilldelas och bekräfta ditt
val med "OK". När objektområdet anges visas det tidigare valda huvudobjektet med blå bakgrund.
Alla markerade objekt visas i fältet Område, varvid sammanhängande objekt inom en kvadrant visas
SV
med ett bindestreck mellan områdets begynnelse- och slutobjekt.
I registret "Skapa" visas bildens data när den skapades. Dessutom anges vilken användare som har
skapat bilden.
I registret "Röntgen" visas hittills inmatade värden som kan ändras vid behov.
Rotera 90° åt höger
Aktiv bild roteras 90° åt höger (medurs).
Rotera 90° åt vänster
Aktiv bild roteras 90° åt vänster (moturs).
Rotera 180° åt vänster
Aktiv bild roteras 180° åt vänster (moturs).
Aktivera miniatyrbild i bildremsan (meny Röntgen)
Om du klickar på en bild i bildremsan visas den i huvudfönstret. Du kan aktivera föregående bild
genom att aktivera menyalternativet "Föregående bild" i menyn "Röntgen".
Markera bild som skall sparas
På den nedre kanten på bilderna som finns i bildremsan ser du ett markeringsfält. Genom att klicka
på detta fält kan du välja ut den bild som ska sparas eller välja en annan. Endast markerade bilder
sparas eller överförs till ljusbordet.
Tilldela bild
Bilderna i miniatyrremsan kan tilldelas röntgenbildtyp, objekttyp, röntgenparametrarna och ytterligare
bildinformation. Objekttyper som ej kan definieras bör tilldelas "Röntgen odefinierad"! För att ange
objekttypen klicka på knappen på den nedre kanten hos den önskade bilden i bildremsan och välj
önskad typ i dialogfönstret "Välja objekttyp".
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Du kan även klicka på knappen "Info" och i dialogfönstret "Bildinformation" fastlägga bildtypen via
knappen "Val". Välj beroende på bild det passande registret och klicka på området för den schematiska visningen som bilden ska tilldelas till. Även röntgenparametrar och ytterligare bildinformation anger
du genom att antingen klicka på knappen på nedre kanten på bilden i bildremsan eller genom att
klicka på knappen "Info".
Tilldela bilden till en annan patient (meny Bild)
Ska en bild inte tillordnas den aktiva patienten då kan man tillordna den aktiva bilden i menylisten
under "2. Bild/Spara under annan patient" till en annan patient som kan väljas ur patientlistan.
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Bestämma värden för ljusstyrka och kontrast för nya bilder med CRScan
Bildbearbetningsboxen måste vara stängd! Om du högerklickar på bilden får du upp en snabbmeny
där du kan aktivera resp. fönster med menyalternativet Ljusstyrka-/Kontrast förinställningar.

SV

Gjorda ändringar (ljusstyrka, kontrast och gammavärden) visas direkt i den aktuella bilden och kan
sparas som standardvärden för kommande bilder som tas med samma CRScan läge eller för alla
lägen av samma typ.
"Inställningar aktuell bild": Ställa in önskad ljusstyrka, kontrast
och gammavärde.
: Återställa värden för ljusstyrka, kontrast och gamma
"Föra över värden för aktuellet läge": Spara aktuella inställningsvärden för det aktuellt valda CRScan-läget.
"Föra över värden för alla okända lägen": Spara aktuella inställningsvärden för alla lägen.

Arbetssätt efter en datorkrasch
Om datorn skulle krascha under röntgen förloras inte tagna bilder!
Vid omstarten av Vet-Exam plus visas ett meddelande,som generellt upplyser dig om att bilddata,
som ännu inte sparats slutligt i Vet-Exam plus-databasen, ännu finns i röntgenbildtagningssystemet
eller temporärt på hårddisken.
Efter val av programdelen "Röntgen" visas en dialog som upplyser dig om att ännu en eller flera bilder
för en patient ännu inte sparats i databasen. Dialogen visas bara om hittad bild hör till aktuellt inställd
praktik. Programmet uppmanar dig sedan att välja resp. patient så att bilderna kan läsas in.
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Röntgenjournal (meny Röntgen)
Via menyalternativet "Optioner/röntgenjournal" kan du skriva ut eller förhandsgranska utskriften för
röntgenjournalen vid varje station. I förhandsgranskningen visas alla röntgenbilder som tagits, även
om de markerats som dolda!
Bestäm tidpunkt för utskriften

SV

Du kan skriva ut röntgenjournalen för en viss bestämd tid. Mata in uppgifter för respektive datum. Om
du klickar på Förhandsgranska visas röntgenjournalen på bildskärmen. Om "Automatiskt" har markerats, föreslår Vet-Exam plus datum för förra utskriften som FRÅN-datum och systemklockans datum
som TILL-datum. Listan kan sorteras efter patientnamn eller kronologiskt.
Dessutom kan du söka efter en eller flera röntgenplatser om motsvarande information har sparats.
Röntgenförlopp utan röntgenplatsinformation visas alltid.
Exempel på röntgenjournal
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Funktionsöversikt över aktivitetsknappar

Sidvisning: Visa hel sida / ställa in på 100 % / förstora till sidbredd

SV
Sidvisning: första sidan / föregående sida  / nästa sida / sista sidan

Skrivare: Hämta utskriftsmeny / konfigurera skrivare

Fil: öppna/spara

Förhandsvisning:stänga
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7. Bildbearbetning
Allmänt
Med bildbearbetningsfunktionerna kan du bestämma och ändra bildernas värden. Du har möjlighet att
rita egna element på bilden. Du kan rita egna bildelement som sparas med bilden och som du senare
kan ångra.

Grafik- och bildbearbetning (Toolbox)
Bildbearbetningen utförs med dialogfönstret Toolbox. Några viktiga funktioner kan även nås via knapparna i den högra funktionslisten. Dialogfönstret för bildbearbetningen kan anpassas i bilden.
Klicka på knappen "Bearbeta aktiv bild" eller i menyn "Bild" på "Bildbearbetning". Dialogfönstret visas.
Snabbmeny
Snabbmenyn öppnas när du högerklickar på dialogfönstret.

Fälla ut
Dialogfönstret kan när det inte används fällas ihop helt eller delvis.
Högerklicka på dialogfönstret.
Välja "Fälla ut".
Här finns tre val:
"Alltid öppen":
Toolbox fälls inte ihop.
"Halvt öppen":
Tilläggsfunktionerna fälls ihop.
"Helt stängd":
Alla funktioner fälls ihop.
Synlighet
Dialogrutan kan via "Transparens" ställas in genomskinlig mot bakgrunden.För att funktionen ska vara
aktiv, måste i menyn "Fälla ut" valet "Halvt öppen" ha valts.
Högerklicka på dialogfönstret.
"Välja synlighet.
Här kan fyra steg väljas:
100 %, 75 %, 50 %, 25 %
Beroende på valt steg visas dialogfönstret mer transparent.
Observera: funktionen "Transparens" fungerar endast tillsammans med funktionen "Fälla ut". Har vid
"Fälla ut" "Alltid öppen" valts, avaktiveras funktionen "Transparens" automatiskt.
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Funktionsöversikt
Globala funktioner

SV
: Funktionsgrupper
Funktionsområde med bildbearbetningsfunktioner
I bildbearbetningsboxens övre område klickar du på resp. symbol för att välja funktion eller funktionsgrupp.
I det nedre området visas bildbearbetningsfunktionerna till vald funktion resp. funktionsgrupp.
Ångra den sista bildbearbetningsfunktionen/återställa
Genom att klicka på knappen "Ångra/upprepa senaste bildoperation" kan den senaste bildbearbetningsfunktionen ångras eller upprepas genom att klicka igen.
Ladda bildstatus
Genom att klicka på "Ladda bildstatus " ("Huvudmeny/Bild" eller "Bild-snabbmeny") väljer du "Ladda
bildstatus". I listan kan du välja en aktuell bildstatus som därefter visas i bildfönstret.
En bild kan maximalt ha följande fyra status:
– Senaste lagring: Bild vid den senaste lagringen
– Diagnostillstånd: Bild vid spara av första kommentar (diagnos osv.) i bildinforutan
– Sparades första gången: Bild som sparades efter att bilden togs i röntgenmodulen. Om ingen
bildbearbetningsfunktion (rotera, ljusstyrka, kontrastutjämning osv.) har använts på originalbilden,
motsvarar denna bildstatus originalbilden.
– Originalbild: Bild efter bildregistreringen
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Huvudfunktioner röntgenbild
I funktionsområdet visas alla huvudfunktioner för bearbetning av en röntgenbild. Ytterligare funktioner
kan väljas.
Med skjutreglagen kan du anpassa inställningarna för
enstaka bildvärden (ljusstyrka, kontrast, gamma).
Alternativt kan du - med vänster musknapp nedtryckt intuitivt ändra ljusstyrka (horisontell rörelse med musen)
och kontrast (vertikal rörelse med musen) direkt i den
aktiva bilden (mussymbol i bildområdet:

SV

)

Diagnosstöd
Diagnosstödet utförs alltid med originaldata om markeringsfälet "Från originaldata" har markerats. I
annat fall används alltid filter enligt aktuell status.
Strukturer eller objekt i bilden som är av intresse för diagnosen kan framhållas tydligare (förstärkt
kontrast) utan att bildskärpan försämras. Intressanta strukturer syns med en gång bättre.
Användningen av följande filter är begränsad till bilder med en maximal storlek på 50 MByte. För att
filtrera områden hos större bilder, kan det motsvarande området först klippas ut med beskärning och
urklippet därefter filtreras.
Genom att använda följande filter är en optisk förändring av de visade kanterna möjlig.
Intra-filtersats
Intra (fin); Karies; Endo; Paro; Reduce Noise

X-Ray-filtersats
t.ex.: X-Ray 1, X-Ray 2, brusreducering osv.
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Rotera och spegelvända bild
Med knappen

SV

döljs och visas dessutom spegelfunktionerna.

Genom att klicka på respektive symbol får du en bild som är roterad 90°,180° eller 270° med utgångspunkt från det aktuella bildläget.
Genom att klicka på knappen "Ångra/upprepa senaste bildoperation" (huvudfunktioner) ångrar du den
senaste rotationen eller speglingen.
Zoomverktyg
Med zoomverktygen kan hela bilden eller ett bildavsnitt
förstoras eller förminskas.
: Klicka på förstoringsglaset för att visa bilden med
en förstoringsfaktor. Ett vänsterklick på bilden förstorar,
ett högerklick förminskar bildavsnittet.
"Faktor": Alternativt kan du skriva in eller välja procenttal
i rutan.
. Med funktionen "Rita rektangel" kan du på bilden
dra upp en rektangel, den visas på förhandsvisningsbilden som gul ram. Med musen kan du flytta den gula ramen i förhandsvisningsbilden. Utvald del visas förstorad
i bildramen.
: Med funktionen "Sätta bildfönsterstorlek lika med
bildstorlek" anpassar du ramen till den förstorade bilden.
: Med funktionen "Anpassning bild till fönsterstorlek" anpassar du bilden till ramstorleken.
: Med funktionen "Förstoringsglas (lokalt zoomfönster" erhåller du på din bild ett luppfönster som du
valfritt kan flytta och förstora. Zoomfaktorn väljer du med
skjutreglaget på höger sida.
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Basfilterfunktioner

Genom att klicka på respektive filter används filterfunktionerna på den aktiva bilden. Filteroperationer
kan ångras genom att klicka på knappen "Ångra/upprepa senaste bildoperation" (huvudfunktioner).
För att komma till originalbilden använder du knappen "Ladda bildstatus" i den övre urvalslisten. Du
kan återställa originalbilden (även om du har sparat) genom att klicka på "Ladda bildstatus".
Ritnivåer
Bildbearbetningsboxen stödjer följande fyra ritnivåer vars grafikelement kan visas eller döljas – endast
en (kontrollruta På) eller alla (kontrollruta Alla):
Vinkelmätning

Längdmätning av linjer och polygoner

Text-, linje- och slutna linjeelement

Beskärningsverktyg (klippa ut bilddelar)

Linjeprofil visning
Skapa grafikelement
Klicka på respektive symbol för att skapa ett nytt grafikelement. Bestäm utgångspositionen genom
att klicka på önskat område på bilden med vänster musknapp. Nu kan du ändra storlek och läge på
elementet genom att flytta musen. Du fixerar det genom att klicka med vänster musknapp.
När du är klar är det sist använda grafikelementet aktivt (det har en prickig ram och en hand som
muspekare). Nu kan du ändra elementets egenskaper, t.ex. färg, storlek, läge och bakgrund.
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Aktivera grafikelement
1. Vänsterklick på element med pekfinger-muspekare.
Genom att hålla shift-tangenten nedtryckt kan ytterligare
grafikelement aktiveras.

2. Aktivt element med markeringsram
med handtag syns

SV

Ändra storlek på grafikelement
1. Sätt fingerpekaren på ett av
det aktiva elementets handtag
och vänsterklicka.

2. Muspekarens dubbelpil
visas. Dra pilen för att ändra
storlek och vänsterklicka för att
avsluta.

3. Muspekarens pekfinger visas
igen.

2. Muspekarens hand visas.
Flytta elementet genom att röra
musen och vänsterklicka för att
avsluta.

3. Muspekarens pekfinger visas
igen.

Flytta grafikelement
1. Vänsterklick på element med
pekfinger-muspekare

74

9000-608-120/30

2011/06/07

Gemensamma funktioner för ritnivåerna
"Radera...": radera aktiverade grafikelement
"Ångra radera": ångra radering av aktiverade grafikelement
"Radera grafik": radera alla grafikelement
Kontrollruta "Vid": göra aktuell ritnivå synlig eller osynlig
Kontrollruta "Alla": göra alla ritnivåer synliga eller osynliga
Text-, linje- och slutna linjeelement
: Skapa slutna linjeelement
"Penna": pennans färg kan ställas in; penntjocklek: kan
ställas in via listfält
"Backgrund": bakgrundsmönstrets färg kan ställas in;
bakgrundsmönster kan ställas in

:
Skapa textelement
"Bakgrund":
:

Textbakgrundsmönster fyllt

:

Den fyllda textbakgrundens färg

:

Textbakgrundsmönster transparent

"Text": inmatning eller ändring av texten
: Textattribut: fet stil, understruket, storlek, färg
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:

Skapa linjeelement

SV

Längdmätning av linjer och polygoner
"Linje":
:

Skapa rak linje

:

Skapa polygonsträcka

"Längd": bestämma sträckans ärlängd och enhet (pixel,
cm, mm, tum)
Observera: vid cm, mm eller tum måste kalibrering alltid
göras!
"Kalibreringslängd": ställa in kalibreringslängd eller mata
in i fältet.
:

Överta kalibreringslängd
Observera: vid enhet = pixel ej möjligt!

För att uppskatta längder och vinklar i röntgenbilder, måste bilden kalibreras med hjälp
av ett referensbildobjekt. Denna uppskattning uppvisar trots kalibrering inte en mätnings
noggrannhet och får inte användas som mätresultat. Noggrannheten beror mycket på
objektets projektionsdistorsion på bildmottagarytan. På videobilder kan ingen skalriktig
uppskattning av längder och vinklar utföras!
Kalibrering med ett objekt av känd storlek som referensobjekt
Placera sträcka i definierat referensobjekt
Välj enhet, t.ex. = mm och mata in sträcka
Kalibreringslängden måste selekteras!
Sätt kalibreringslängden = 70,0 mm.
Överföra kalibreringslängd genom att klicka på knappen
"Använda vald linje för längdkalibrering".
Alla mätningar kommer nu att baseras på denna kalibrering.
Du kan när som helst göra om kalibreringen!
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Vinkelmätning
"Linje":
skapa vinkel
"Vinkel": innesluten vinkel visas
(i exemplet: "85°")
Skapa första sidan.
Vänsterklicka.
Dra sträcka från A till B i riktning mot toppunkt med
musen.
Avsluta sidan/linjen 1 i punkten B genom att vänsterklicka
Skapa andra sidan
Vänsterklicka i punkt C.
Dra musen från punkt C till punkt D.
Avsluta sidan/linjen 2 i punkten D genom att vänsterklicka.

SV

Beskärningsfunktion
Med beskärningsfunktion kan du i en bild markera ett urklipp och spara detta som ny bild.
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:

Fyrkant (bildurklipp) skapa

:

Klippa ut del av bild och spara  som
ny bild
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Linjeprofil visning
Med den här funktionen visas intensitetsvärden längs en definierad linje. Den önskade linjen skapas
på skärmen med hjälp av knappen "Skapa ny linje för mätanalys " (skärmdump-> linje) dragen. Du
kan definiera linjefärgen genom att klicka på knappen "Välja pennans färg" (skärmdump->penna).
Genom att klicka på linjeprofilfönstret får du fram ett kors (muspekaren) i bildfönstret och i linjeprofilföSV nstret. Om du flyttar korset i linjeprofilfönstret visas intensitetsvärdena längs linjen. Korset på skärmen
är synkroniserat med linjen så att du exakt kan bestämma positionen i bilden.
Aktuellt intensitetsvärde och inställda värden visas.
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Färgförskjutning (felaktiga färger)
Med skjutreglagen kan du göra färgförskjutningar. Dessa sparas inte! Du kan själv bestämma sammansättningen av grundfärgerna för att få bättre separation mellan de s. k. falska färgerna. Klicka på
ett färgområde på grundfärgerna så visas färgrutan till önskad ersättningsfärg. När du har bekräftat
vald färg ersätts det tidigare grundfärgsområdet med denna färg.

Med knappen "Sätta standard"
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SV

ROI histogram /

Histogram-funktioner

Båda funktionerna visar bildens gråvärdesfördelning. Med de här funktionerna kan du bland annat
sprida ut intensitetsvärden över hela området, Därigenom förstärks små intensitetsskillnader, som det
mänskliga ögat annars inte skulle kunna urskilja, så att de kan ses.

SV

16-bitars gråskalebilder

16-bitars gråskalebilder från CRScan: låg dos = 0; hög dos = 65535
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Histogramspridning
I det övre området ser du histogrammet. Här kan du utföra en histogramspridning. Därvid förändras
visningen av grånivåerna.
Optimalt utjämnade originalbilder kan inte utjämnas ytterligare!

SV
Tillvägagångssätt med histogram-funktion:
Klicka på den svarta stapeln under histogrammet och bestäm längden genom att trycka på vänster
musknapp
Tillvägagångssätt med ROI-histogram-funktion:
Om du bara vill titta på ett bestämt bildområde (ROI = "region of interest"):
Dra upp en ram på bilden.
Kontrastspridningsområdet sätts då genom det minimala och maximala gråvärdet inom den ritade
ramen.

Om du flyttar ramen anpassas kontrastspridningsområdet automatiskt.
Grånivåerna inom stapelns område avbildas alltid i 256 nivåer för indikering på bildskärmen.
Genom att trycka på knappen "Sätta standard"
cker sig över hela området).
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Histogramoptimering
I det nedre området kan du utföra en histogramoptimering. Vid optimeringen förändras bildens histogram ("histogramutjämning"). Optimeringen utför du med hjälp av reglaget.
"Nivå":
Med detta reglage bestämmer du höjden vid vilken topparna i
histogrammet klipps av.
"Vänster topp"/
Reglagets läge motsvarar idealiskt gråvärdet hos den inre
flanken hos de båda topparna vid histogrammets kant. Flyttas inte båda reglagen
SV "Höger topp":
beräknas området automatiskt. Indikeringen till höger bredvid
reglaget visar då "auto". Om du flyttar ett av de två reglagen
används detta värde istället för det beräknade gråvärdet.
"Viktning kv.rot.": Med reglagets läge bestämmer du med vilken viktning
(från 0 % till 100 %) rotkarakteristiken beaktas vid histogrammets
medelvärdesbestämning.
Tillvägagångssätt
Steg 1: (med reglage "Nivå")
Minska gråvärdesområdenas kontrast, som motsvarar histogramkurvans toppar, i förhållande till en
vanlig histogramutjämning.
Steg 2: (med reglage "Vänster topp" och "Höger topp")
Undertryck toppar på histogrammets vänstra och högra kant. Dessa toppar motsvarar bildkanten
resp. objektbakgrunden. Dessutom minskas kontrastområdet i gråvärdesområdet utanför det genom
reglagen bestämda värdet.
Steg 3: (med reglage "Vikt kv.rot.")
Medelvärdesbestämning av histogram.
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8. Utskrift
Installera en skrivare
Innan du börjar med att installera en skrivare i Vet-Exam plus skall det redan finnas en
skrivare som är installerad under operativsystemet Windows. Ytterligare information för
installation av en skrivare under Windows finner du i Windows onlinehjälp eller Windowsmanualen.
Skrivaren måste installeras på varje arbetsstation under Vet-Exam plus!
Nedan beskrivna dialoger eller menyalternativ kan aktiveras när minst en bild finns på ljusbordet.
Hämta dialogfönstret Skriva ut
Det finns följande möjligheter att aktivera dialogrutan Utskrift:
Via menyraden under Bild/Skriv ut eller Ljusbord/Skriv ut.
Genom att klicka på knappen "Skriv ut".
Snabbmenyn visas med valet "Rapport", "Bild" eller "Hela ljusbordet".

Välj ett menyalternativ.
Följande visas dialogfönster "Utskrift en bild" eller "Utskrift ljusbord" eller "Utskriftsrapport - bild" resp.
"Utskriftsrapport - ljusbord". Välj vid behov mellan "En bild" eller "Ljusbord".
Vid aktiverat dialogfönster "Skriv ut" klickar du på "Optioner" för att kunna göra ytterligare inställningar.
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SV

"Skrivare" /

: Skapa ny skrivarprofil

• Klicka på knappen "Skapa ny skrivarprofil".
• Klicka i textfältet och ge den nya profilen ett namn.
• Ställ in alla inställningar enligt beskrivningen från "Välja skrivarprofil".

SV

Listfält "Skrivare": välja skrivarprofil
Klicka på nerknappen och välj önskad profil.
: Välja skrivare
Klicka på skrivarknappen och välj önskad skrivare.
"Utskriftstyp": välja utskriftstyp
En bild:
Den markerade bilden skrivs ut.
Ljusbord:
Alla bilder på ljusbordet skrivs ut.
Bilder per rad:
Vid aktivering av knappen "Bilder per rad" sorteras bilderna för utskrift i rader och kolumner.
Utskrift med ritning:
Om en bock har markerats vid "Utskrift med ritningar" skrivs även ritningar ut, vilka har lagts till med
Toolbox.
Ram-/ bakgrundsfärg:
Välj valfri färg för bildbakgrunden.
Skala: välja utmatningsområde och skala
Röntgenbilder i originalstorlek:
Om en bock har markerats vid "Röntgenbilder i originalstorlek" skrivs bilderna ut i originalstorlek.
Ljusbord:
Knappen "Ljusbord" skalerar utskriften av hela ljusbordet till en hel sida.
Bildområde:
Vid aktivering av "Bildområde" fastställs minsta möjliga ram runt alla bilder och utskriften skaleras på
en sida.
Kant (%):
Inställningen "Kant (%)" bestämmer med vilken kantbredd (relativt bildstorleken) en bild är omgiven.
Detta påverkar utskriften av flera bilder eftersom avståndet mellan bilderna bestäms.
"Format": välja format
Välj höjd- eller tvärformat.
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"Anmärkning": välja information
I detta fält kan vid utskriften automatiskt information läggas till bilderna som t.ex. projektnamn, jobbnummer, osv.
• Klicka på knappen "Ny anmärkning".
• Välj under "Position", var informationen ska visas.
• Välj under "Tecken" teckensnitt, stil och teckenstorlek.
• Välj i fältets pulldown-meny "Innehåll" informationen som ska bifogas. Flera alternativ är möjliga.
• Bekräfta med "OK".
Register "Förhandsgranska"
Välj register "Förhandsgranska" för att kontrollera förinställningarna.
Beroende på använd skrivarmodell, skrivarinställningar (t. ex. snabbutskriftsläge med
lägre kvalitet) och papperssort kan utskrifternas kvalitet vara mycket olika. Detta påverkar även detaljupplösningen och antalet gråskalor. Om utskrifter av röntgenbilder skall
användas för diagnostiska ändamål måste man bestämma om utskriftskvaliteten är
tillräckligt bra genom att göra en utskrift av en gråskalebild (Vet-Exam plus\GREYTEST).
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SV

9. Bildarkiv
Allmänt
I motsats till backup som skall hjälpa dig att återställa senast sparade data vid en totalkrasch, skall
arkivmodulen göra det möjligt att bygga upp ett långtidsarkiv för video- och röntgenbilder och ge
direktåtkomst (Random Access) till arkiverade bilder. Dels kräver ett sådant långtidsarkiv mindre minSV nesplats i arbetspartitionen, dels uppfyller det bestämmelserna angående förvaring av röntgenbilder.
Ett långtidsarkiv skall läggas upp på ett separat datamedium (t.ex. MO-disk, CDbrännare). Om du lägger upp ett långtidsarkiv i en arbetspartition på en hårddisk där
även operativsystemet och andra användarprogram är installerade, finns det risk att
lagringsutrymmet inte räcker till för operativsystemet och eventuella program. Det kan
leda till felfunktioner när program körs.
Omedelbart före eller efter en arkiveringskörning skall man göra en säkerhetskopia (backup) på databaskatalogen "..\dbsdata" så att all data kan återställas efter en diskkrasch.

Lämpliga arkiveringsstationer och lagringsmedia
I dagens läge är en optomagnetisk skiva (MO-drive) lämpligast för långtidsarkivering. Enligt tillverkaren
skall datan kunna läsas i upp till 30 år. Dessutom är åtkomsttiderna för filerna acceptabla.
Cd-brännare är inte så lämpliga eftersom tillverkarna bara kan garantera att mediet kan läsas i max.
10 år. Dessutom beror en cd:s livslängd mycket på hur den påverkas av omgivningen. Observera att
du bara kan använda cd-brännare som fungerar med speciella drivrutiner (t.ex. Adaptec Direkt-CD >
V2.0). Lagringsmedierna måste formateras.
Hårddiskar kan användas, men bör endast användas i nödfall eller för teständamål eftersom de inte är lämpliga för långtidsarkivering!
Även bandstationer är olämpliga för att skapa långtidsarkiv eftersom de inte har stöd för
direktåtkomst.
Vid arkivering av säkerhetsrelevanta röntgenbilder måste dessa kopieras om när mediernas hållbarhet har gått ut enligt tillverkarens uppgifter.

Arkivadministration
I arkivmodulens register finns registren "Arkivera", "Återställa" och "Ångra medium". Därunder finns
rutan "Arkiveringsstyrning". Den innehåller inmatningsfältet "Alla bilder t.o.m.", arkiveringsläget "automatisk" och "manuell" samt knapparna "välj aktuell patient" och "välj alla patienter".
Innan du startar en arkivering skall arkivsystemet vara rätt konfigurerat (Meny/Konfiguration/Moduler/Arkiv).
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Arkivera

SV

"Bilder till arkiveringen": Bildlista med projektnummer och ytterligare information
Arkivpaket med datumuppgift, antal bilder och storlek

Arkivenhet (exempel) med tillgänglig storlek
Skapa arkivbildlistan automatiskt
Så länge du är i automatikläget är knapparna "välj aktuell patient" och "välj alla patienter" spärrade
och i datumrutan "Alla bilder t.o.m." visas datumgränsen mellan grönt och rött område för konfigurationsinställning som standardvärde. I allmänhet skall detta driftsätt användas!
I ovan beskrivet automatikläge söker programmet efter de bilder som skall aktiveras
med hjälp av konfigurationsinställningen. Men du kan ändra tiden för denna arkiveringskörning i området "Arkiveringsstyrning" via datumrutan "Alla bilder t.o.m."
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Varje datumändring måste bekräftas med knappen "Datum OK?" så att bildlistan uppdateras.
Nedanför denna ruta finns bildlistan "Bilder för arkivering". I bildlistan visas alla bilder som uppfyller
kriterierna. Om minst en bild visas för arkivering skapas ett paket  i rutan till höger. Ta upp paketet
SV genom att klicka på det och flytta det med dra & släpp till önskad arkivenhet som visas i den högra
rutan. Visas ingen arkivenhet, måste detta konfigureras under Konfiguration/Moduler/Arkivering/Enheter.
Skapa arkivbildlistan manuellt
Enda skillnaden mellan automatisk och manuell arkiveringskörning är att du vid manuell körning själv
bestämmer vilka patientbilder som skall arkiveras. Manuell körning skall bara användas när du vill
arkivera patientspecifikt!
Då har du också de båda knapparna "välj aktuell patient" och "välj alla patienter" till förfogande. Om
knappen "välj aktuell patient" inte är selekterad har du antingen inte valt någon patient (modul patient)
eller det finns inga arkiveringsbara bilder på patienten för den aktuella tiden.
Tillvägagångssätt
– Du kan selektera patienterna på vanligt sätt som i utforskaren, men även med hjälp av musen,
tangenterna Shift eller Ctrl eller med ovannämnda knappar.
Om du har selekterat minst en patient läggs patientens bilder ihop till ett arkivpaket som du enligt
beskrivningen ovan kan flytta till önskad arkivdrive med Dra & släpp.
– Ytterligare tillvägagångssätt som vid den automatiska arkiveringen.
Avsluta arkivmedierna
Programmet avslutar varje medium automatiskt när det är fullt efter eller under en arkiveringskörning.
Om du vill avsluta mediet tidigare (t.ex. när en kopia skall göras) väljer du Avsluta för respektive medium. Snabbmenyn når du genom att högerklicka på önskad mediasymbol vid enhetsförteckningen.
På detta medium kan ingen ytterligare arkiveringskörning göras.

Markera arkivmedierna
Märk alltid direkt ett nytt medium med arkiveringsnumret som står under menyn i höger ruta omedelbart efter första framgångsrika arkiveringskörningen. De första sex siffrorna (från vänster) skall alltid
anges.
Kopiera arkivmedia
Ett arkivmedium som skall kopieras måste vara avslutat för att garantera att inga data går förlorade.
Att göra kopior ökar datasäkerheten (mot mekanisk förstöring eller förlust av originalet).
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Arkivenheter
Den andra rutan innehåller enhetssymbolerna för befintliga arkivenheter samt uppgifter om deras
aktuella status:
Stängd:

Varje arkivmedium där minst en arkivering har skett kan avslutas. Klicka på det
med höger musknapp. En snabbmeny öppnas. Där har du möjlighet att hämta
ytterligare information om enheten eller att avsluta enheten. Avslutat betyder att
du inte kan göra ytterligare arkiveringskörningar på detta medium.

Annan praktik:

SV

Du har satt in ett Vet-Exam plus arkivmedium vars arkiv inte tillhör den aktuella
praktiken.

Ingen skrivbehörighet
Ingen behörighet att skriva på insatt datamedium. Befintliga data på ett arkivmedium kan dock läsas!
Skrivskyddet har aktiverats på ett MO- eller likartat datamedium. En cd under ett filsystem har redan
avslutats eller en CD-ROM-enhet har konfigurerats.

Ange mediets ID och ledigt minne
Detta medium kan användas som första medium för efterföljande arkiveringskörning. Om resterande
minnesplats inte räcker till för datan behöver du nya medier för att fortsätta arkiveringskörningen.
Antalet erforderliga medier uppskattas före arkiveringskörningen. Det krävs inte fler medier än vad
som angivits.

Inget medium
Om inget medium har satts in i arkiveringsenheten (t.ex. cd-enheten) visas detta med ett tjockt streck.
Ny inläsning av enheterna
Genom att dubbelklicka på den här rutan uppdaterar du enhetsindikeringen (t.ex. efter ett mediumbyte).
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Arkivbuffert
Långtidsarkiveringen sker i två steg. I första steget kopieras bilderna till arkivmediet och finns kvar i
den normala bildkatalogen (dessa bilder betecknas här nedan som arkivbuffert). Därifrån kan de när
som helst hämtas tillbaka till Vet-Exam plus .
Flytta skjutreglaget åt höger för att ställa in storleken på minnet som skall frigöras. Klicka sedan på
knappen Radera för att avsluta proceduren.
SV Den färgade stapeln visar aktuell minnesplats på enheten där praktikdatan sparas.
Stapeln delas upp i tre olika färgavsnitt:
Blå

= ej användbart minne på hårddisken

Olivgrön

= minnesplats som upptas av arkivbufferten

Grön

= användbart minne

Dessa bilder i arkivbufferten skall du bara radera om det är absolut nödvändigt att få
mer minnesutrymme på hårddisken (t.ex. för nya bildtagningar).
I följande exempel valdes 184951 kByte ut av arkivbuffertens 404893 kByte för radering. När du
klickar på knappen "Radera" frigörs detta minnesutrymme.
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Återställa arkivet

SV

Du kan återställa mediumrelaterat eller patientrelaterat. Vid mediumrelaterad återställning söker
arkivmodulen igenom alla konfigurerade enheter efter arkivmedia. Vid patientrelaterad inläsning visas
alla arkivmedier som tillhör den valda patienten i rutan "välj ett medium" bredvid listrutan och kan där
väljas ut.Som begränsning går det att via datumfältet mata in, t.o.m. vilken dag bilderna ska läsas in.
Efter val av ett medium visas alla aktuella bilder. Till varje bild visas registreringsdatum, medium-ID,
bildtyp och filnamn. När du har valt ett medium kan du återställa alla bilder som finns i listan till arkivbufferten via knappen "Start".
Patientrelaterad återställning är meningsfull när du förbereder nästa arbetsdag/arbetsdagar på praktiken. På så sätt garanteras att de erforderliga bilderna alltid är tillgängliga på
hårddisken och inte först behöver hämtas under pågående behandling från ett arkiv som
eventuellt är uppdelat på flera media.
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Ta bort arkivmedium
Denna funktion får endast användas vid förlust av eller skada på ett arkivmedium eller
för överföring till nyare större datamedia!
Efter makulering kan endast bilddata på arkivmedium som finns kvar i arkivbufferten arkiveras på nytt.

SV Ett borttaget arkivmedium måste alltid raderas innan det kan återanvändas för arkivering!Alla regis-

trerade arkivmedia visas för urval. Efter valet visas de bilder på mediet som raderats och därför inte
finns kvar i arkivbufferten. Dessa bilder är förlorade om mediet är totalt defekt eller inte kan hittas.Om
arkivmediet endast delvis är defekt måste så mycket data som möjligt föras över (funktion:  Återställa
arkiv)  innan du tar bort det
Vid en flyttning till ett nytt arkivmedium måste alla data föras över.(Observera: att det finns tillräcklig
plats på hårddisken för bilder). Du måste vara säker på att alla bilder finns innan du tar bort medierna.
Därefter kan du arkivera på det nya arkivmediet.
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