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MedSol-ból való vizsgálat megnyitása után: 

 

 

 

Navigator – Különböző modalitások 

Adott páciens különböző vizsgálati 

előzményei időrendi sorrendben 

Adott vizsgálatra való kattintás után a 

navigator automatiksan megnyitja azt.  

Minden vizsgálat amit betöltöttünk kék 

háttérrel ábrázolódik a navigátorban. 

Jobb egérgomb- még 

több opció 

Nagyítás 

Kép mozgatása 

Ablakolás 

Sorozat videó szerűen/cine 

mód 

Szinkronizálás-különböző 

sorozatok 

Referencia 

Különböző vizsgálatokra való 

szűrés lehetősége 

Navigator – Különböző sorozatok 

Itt található az összes sorozat az adott 

vizsgálathoz (pl. CT:natív,artériás, vénás 

stb.) 

Adott sorozatra való kattintással 

automatikusan betölti a képeket 

Az összes kijelölt sorozat a munkalapunkon 

van 

A Leletek/jegyzetek ikonra kattintva lehet 

megnyitni illetve bezárni a vizsgálathoz 

tartozó dokumentumokat. 

Sorozat kiválasztása 

 

Adott pácienshez tartozó összes vizsgálat 

Listából kiválasztott vizsgálat automatikusan 

a munkalapra kerül. 
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Főmenü: 

 

  1 – Munkalista (Csak Stand alone módban) 12 – Annotáció/Mérések 

  2 – Navigátor (bekapcsolás/kikapcsolás) 13 – Adatréteg átfedés (bekapcsolás/kikapcsolás)- pl. betegadatok, vizsgálati adatok eltűntetése 

  3 – Sorozatválasztó 14 – Keresztreferencia (bekapcsolás/kikapcsolás) 

  4 – Monitor Elrendezése 15 – Állapot mentése- adott elrendezés; pl.hol jár a vizsgálat leletezésénél, beállított ablakolás, sorozatok hol szerepelnek 

        (Monitor megosztása) 

  5 – Sorozat elrendezése  16 – Könyvjelző (egymonitoros beállításnál nyitja meg az elmentett könyvjelzőket) 

        (Különböző sorozatok elhelyezése) 

  6 – Görgetés 17 – Szinkronizálás 

  7 – Nagyítás/kicsinyítés 18 – Külső alkalmazás megnyitása 

  8 – Pásztázás- kép mozgatása 19 – Vizsgálat URL linkje 

  9 – Ablakolás 20 – Lelet/jegyzet 

10 – Inverz 21 – Visszaállítás 

11 – Forgatás/tükrözés 22 – MIP/MPR rekonstrukció 
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Gyors változtatások- sorozat kiválasztás, nagyítás, görgetés, ablakolás: 

 
  

 

2.

. 

1.

. 

4.

. 

3.

. 

Bal egér funkció :  

1. Görgetés/lapozás aktiválása (Shift gomb folyamatos nyomásával gyorsabb görgetés) 

2. Sorozat kiválasztás  

3. Nagyítás 

4. Ablakolás 

5. Csúszka-sorozat végiglapozása 

 

Még több egér funkció:: 

1. Középső görgő = Lapozás 

2. Középső görgő lenyomása = Nagyítás 

3. Jobb egér gomb = Ablakolás 

 

5.

. 


