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Moduły do wideorejestracji i integracji

INTEGRATOR NA POTRZEBY JUTRA

INTEGRATOR to mulimedialny system chirurgiczny

zintegrowany ze szpitalnymi plaformami

informatycznymi oraz intuicyjny pakiet aplikacji

do nagrywania sekwencji wideo Full HD lub SD,

tworzenia raportów operacyjnych i zdalnego

sterowania wieloma istotnymi funkcjami w salach

operacyjnych. Zintegrowana w systemie przeglądarka

obrazów i sekwencji wideo wykorzystuje standard

DICOM 3.0. 

Moduł ustawień lokalnych umożliwia stworzenie

wielopoziomowej plaformy systemowej. Rozwiązania

te są dostępne w wersjach wielojęzycznych (dostępne

języki to domyślnie jezyk polski oraz angielski

i niemiecki). Systemy INTEGRATOR posiadają

kontrolę dostępu w oparciu o hasła użytkowników.

Opcje ustawień lokalnych pozwalają na indywidualne

dopasowanie modułów do preferencji każdego

użytkownika. Dzięki łatwości obsługi, zgodności

z DICOM, prostą instalacją i otwartością na inne

aplikacje, systemy integracji są jedynym rozwiązaniem

łączącym niezawodność, efektywność, ergonomię

i łatwość użytkowania.

Modułowe rozwiązania zapewniają elastyczność

i sprawiają,  że każde z nich może być dostosowane

do indywidualnych potrzeb poszczególnych zespołów medycznych. Ergonomiczne, przejrzyste i intuicyjne interfejsy oparte

o jednoznaczne i czytelne symbole dodatkowo podnoszą walory funkcjonalne rozwiązań. Inwestycja w system jest bardzo

korzystna, ponieważ przyczynia się do zwiększenia efektywności a także do poprawy komfortu pracy. Uproszczone procedury

integracji modułów umożliwiają ich rozbudowę przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury teletechnicznej szpitali.
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Nasze produkty:



INT.COM - MODUŁ STEROWANIA I KOMUNIKACJI

System INTEGRATOR, który w każdej wersji wyposażony jest w moduł INT.COM posiada nieograniczone możliwości
audiowizualnej komunikacji cyfrowej. Moduł INT.COM oferuje dodatkowo profesjonalny nadzór nad różnymi
pomieszczeniami. Został zaprojektowany tak, aby umożliwiać obserwację wielu pomieszczeń w tym samym czasie.
Poprzez zastosowanie sterowania z poziomu ekranu dotykowego tabletu, komputera przenośnego typu laptop,
bądź standardowej stacji PC podniesiony został maksymalnie komfort obsługi. Użytkownik w każdej chwili może
sprawdzić i przeanalizować aktywność w danym pomieszczeniu bloku operacyjnego.

POMOC DLA MENADŻERA

Moduł systemowy INTEGRATORA INT.COM pomaga
na co dzień menedżerom oraz kierownictwu bloków
operacyjnych w optymalnym wykorzystaniu sal oraz
planowaniu na bieżąco ich pracy.  

SIECIOWA TRANSMISJA STRUMIENIOWA

Rozwiązanie to dostępne jest jako podstawowa funkcjonalność
systemu INTEGRATOR. Umożliwia ona w systemie sieciową
transmisję strumieniową służącą do nadzoru i komunikacji
audiowizualnej w obrębie sali operacyjnej lub poza nią.
Funkcja ta pozwala na transmisję sygnałów audio i wideo
z wybranych źródeł poprzez sieć LAN. Istnieje też możliwość
zestawienia transmisji strumieniowej IP z wybranego źródła
sygnału wideo i zarządzania nią z poziomu systemu.

DYSTRYBUCJA SYGNAŁÓW AUDIO

Moduł INT.COM oferuje ponadto zarządzanie
sygnałami audio. Źródłami sygnałów mogą być
bezprzedowe mikrofony krawatowe, podłączane
przez użytkownika odtwarzacze MP3 oraz inne
komputery, stanowiące część wyposażenia
sali operacyjnej i systemu integracji.
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PODGLĄD I WYŚWIETLANIE

Podczas sesji roboczej, użytkownik może
w prosty sposób wybrać i wyświetlać
sygnały wideo pochodzące z kamer IP
zainstalowanych na salach operacyjnej
lub innych kluczowych miejsc bloku
operacyjnego. Funkcje modułu INT.COM
dają swobodę przy komunikacji werbalnej.
Menedżer w każdej chwili może
porozumieć się z operatorem dzięki
zainstalowanemu systemowi audio.
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ZDALNE STEROWANIE FUNKCJAMI I WYPOSAŻENIEM

Moduł aplikacyjny INT.COM realizuje zdalne sterowanie funkcjami i wyposażeniem sal operacyjnych. Może on służyć

do prowadzenia nadzoru nad salą operacyjną i sterować jej funkcjami, konfiguracją i ustawieniami poszczególnych

urządzeń. Poprzez zapamiętanie ustawień urządzeń umożliwia szybkie dostosowanie sali operacyjnej do preferencji

użytkowników i różnych specjalności chirurgicznych.

Moduł INT.COM umożliwia sterowanie między innymi:

•  kamerami wideo w jakości Full HD i SD,

•  lampami operacyjnymi,

•  stołami operacyjnymi,

•  przełącznikami matrycowymi wideo Full HD i SD

o 4x4, 8x8 lub 16x16 wejściach / wyjściach,

•  kodekami sprzętowymi wideokonferencji,

•  innymi rodzajami sprzętu, wyposażonymi

w cyfrowe interfejsy sterujące.

Dzięki doskonałym rozwiązaniom

programowym i możliwości integracji

szerokiej gamy współpracujących urządzeń

zdalne sterowanie może być przystosowane

do specjalnych potrzeb zespołu chirurgicznego.

Interfejsy oraz panele sterujące urządzeń

zostały zaprojektowane i wiernie

odwzorowane graficznie i funkcjonalnie

z myślą zapewnienia maksymalnego

komfortu. Liczba możliwych do podłączenia

urządzeń jest ciągle powiększana. 
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Dla przykładu:

•  tryb ustawienia komunikacji (LAN, IP,  Wi-Fi, IP.Port, VLAN, RS-232 

RS-422, RS-485 itp.),

•  sterowania sprzętem na salach (np. lampami operacyjnymi),

•  tryb komunikacji przypisany do każdego elementu sprzętu,

•  ustawienia sprzętu odczytywane i inicjowane w oparciu o bieżącą    

pozycję lub zapamiętany stan.



WALIDACJA

Dostępna opcjonalnie funkcja rekoncyliacji pacjenta

srawdza poprawność importowanych z zewnętrznych

nośników zapisów z operacji wykorzystując moduł

"Storage commitment". Sprawdzeniu podlega każda

naniesiona informacja z badań umożliwiając walidację

danych pacjenta. 

ELEKTRONICZNY NEGATOSKOP

Funkcja elektronicznego negatoskopu umożliwia wybór

dokumentacji pacjenta przez podanie numeru PESEL,

nazwiska lub daty badania z lokalnego systemu RIS

(np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,

ultrasonografia). Negatoskop wyposażony jest

w narzędzia do: powiększania, pomniejszania, pomiarów

i zmiany kontrastu wykorzystując bezpośrednio ekran

dotykowy. Dodatkowa funkcja mozaiki i przełączania

zawartości ekranów wspomaga operatora w jego pracy.

INT.DICOM - MODUŁ PRZEGLĄDARKI

Do szybkiego pozyskiwania informacji o pacjencie, system

INTEGRATOR oferuje moduł INT.DICOM zapewniający

funkcję łączności przy użyciu standardu DICOM.

Standard ten jest szeroko stosowany w świecie

medycznym do przeglądania i korzystania z informacji

o pacjentach w scentralizowanych systemach zarządzania

HIS - Hospital Informaion System (Szpitalny System

Informacyjny) a także RIS - Radiology Informaion

System (Radiologiczny System Informacyjny). Moduł

INT.DICOM z funkcją brokera wymieniającego informacje

o pacjentach w łatwy sposób łączy się z systemami

zarządzania opartych o standardy DICOM lub o protokół

HL7. Aby sprostać najważniejszym potrzebom

użytkowników w nowoczesnej sali operacyjnej,

system wyposażony został w wiele funkcji i rozwiązań

zgodnych z DICOM, co daje bardzo duże korzyści.

„DICOMIZACJA”

Pozyskane z laparoskopu lub innego źródła sygnału

sekwencje wideo lub pojedyncze zdjęcia mogą być

odpowiednio przekonwertowywane do obowiązującego

standardu DICOM 3.0 i zapisywane w formatach JPEG

lub DICOM - MPEG2.

ZINTEGROWANA PRZEGLĄDARKA

Kolejną z funkcji modułu INT.DICOM jest

wyświetlanie raportów i związanych z nimi

zdjęć pacjenta w formacie DICOM. Takie

rozwiązanie jest analogiczne do stosowanych

rozwiązań na standardowych stacjach

przeglądowych PC, które wykorzystują

podwójny ekran medyczny oraz funkcję

bezpośredniego przełączania zawartości

ekranów.

Moduły do wideorejestracji i integracji
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INT.REC - MODUŁ CYFROWEGO ZAPISU I KONFIGURACJI WIDEO

INTEGRATOR w każdej wersji wyposażonej w moduł INT.REC służy
przede wszystkim do do nagrywania i przechwytywania cyfrowych
sekwencji audio/wideo a także obrazów w jakości i rozdzielczości
Full HD lub SD. Źródła sygnałów, które zostaną zarejestrowane
z maksymalną oferowaną przez nie jakością mogą pochodzić
z laparoskopów, endoskopów, mikroskopów, chirurgicznych
systemów obrazowania lub bezpośrednio z kamery dookólnej
transmitującej na żywo obraz z sali operacyjnej lub kamery
HD/SD zabudowanej w lampie operacyjnej. Celem takiego
rozwiązania jest wzbogacenie i magazynowanie dokumentacji
pacjenta, późniejszej publikacji i archiwizacji, utworzenia galerii
a także stworzenia, edycji i drukowania raportu lub na bezpośredniej
prezentacji na ekranie w trakcie zabiegu operacyjnego i późniejszego
wykorzystania do celów edukacyjnych i lokalnej archiwizacji. Funkcja
skalowania obrazów i sekwencji wideo w module INT.REC odbywa się
poprzez kontrolę dotykiem bezpośrednio na ekranie. System umożliwia także przeglądanie, importowanie i eksport
mulimediów na typowenośniki BlueRay, CD/DVD w celu późniejszej archiwizacji. INT.REC posiada również wsparcie
dla pamięci masowych typu PenDrive i dysków przenośnych USB. Za pomocą systemu możliwa jest też obróbka
pozyskanego materiału poprzez miksowanie i obróbkę wybranych fragmentów zarejestowanego nagrania HD
audio/wideo. Ponadto system mulimedialny INTEGRATOR korzysta z matrycowych wideoprzełączników umożliwiając

ręczne ustawienie połączeń dla sygnałów wideo lub przywracając ustawienia poprzednio zapisane w pamięci systemu.

ZAPIS WIDEO

Dotknięcie jednego przycisku na ekranie
umożliwia uruchomienie, w zależności
od wybranego modułu INT.REC funkcję
rejestrowania jednokanałowego lub
wielokanałowego obrazu wideo w jakości
Full HD lub SD. 

Użytkownik w dowolnym momencie
decyduje o przechwytywaniu obrazów lub
sekwencji wideo. Zapis realizowany jest 
za pomocą skompresowanych formatów
cyfrowych JPEG, MPEG2 lub MPEG4 (H.264),
natomiast dźwięk za pomocą formatu MPEG3.

Pozyskany materiał może w późniejszym czasie służyć do utworzenia raportu z przebiegu operacji, zostać wydrukowany
lub skompletowany do postaci autonomicznej płyty CD / DVD celem odtworzenia na innych stacjach roboczych.
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INT.VISIO - MODUŁ PODGLĄDU I WYŚWIETLANIA

Za podgląd źródeł wideo oraz ich mulipleksowe

wyświetlanie na wielu monitorach na sali

operacyjnej odpowiedzialny jest moduł

INT.VISIO. Podczas sesji roboczej, użytkownik

może w prosty sposób wybrać, przełączać

i wyświetlać sygnały wideo. Funkcja modułu

dotycząca monitorowania dostępna jest

w trybie pełnego ekranu. Jako opcję,

użytkownik ma do wyboru moduł INT.VISIO

do sterowania wideoprzełącznikami 

o wielkości 4x4, 8x8 lub 16x16 wejść/wyjść

umożliwiającymi przełączanie źródeł sygnału

wideo Full HD. Wideoprzełącznik dystrybuuje

sygnał wideo po sali z użyciem wysokiej jakości

oprzewodowania optycznego LC, koncentrycz-

nego HD/SD-SDI lub przewodów: S-Video,

RGB HV, RGBs, YPbPr, DVI i Composite.

TRANSMISJA STRUMIENIOWA

Rozszerzeniem funkcjonalności systemu jest

transmisja strumieniowa mulimediów

w obrębie sali operacyjnej lub poza nią.

Opcja ta pozwala na transmisję wybranych

źródeł sygnałów audio/wideo poprzez sieć

LAN a także przy użyciu przewodu

koncentrycznego HD/SD-SDI.

Rozwiązaniem dostępnym jako opcja jest

możliwość zestawienia transmisji

strumieniowej IP z wybranego źródła

sygnału audio/wideo i zarządzania

nią z poziomu systemu.

Moduły do wideorejestracji i integracji
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INT.CONF - MODUŁ WIDEOKONFERENCJI

Rozwiązanie modułu konferencyjnego INT.CONF wykorzystuje

otwarte standardy wideokonferencji aby zapewnić różnorodnej

klasy rozwiązanie spełniające wymogi użytkownika.  

Użytkownik może wybrać między niskim budżetem a wysokiej

klasy rozwiązaniem opartym na komponentach renomowanych

dostawców np. CISCO (Tandberg) składającym się z profesjonalnego

rozwiązania kamery wideo, sprzętowego enkodera/dekodera

transmisji strumieniowej i dużego panoramicznego monitora.

KOMFORT PRACY

System INTEGRATOR wyposażony w moduł INT.CONF

opiera się na sprzętowej wideokonferencji strumieniowej,

która może być sterowana poprzez moduł aplikacyjny w celu

zapewnienia maksymalnego komfortu pracy dla personelu sali

operacyjnej oraz pozostałym uczestnikom wideokonferencji.

Ponadto system oferuje funkcję telestracji dając chirurgowi

narzędzie do precyzyjnego wskazania najważniejszych

obszarów.

POPRAWA WYNIKÓW PRACY

System konferencji wideo przekształca i wzbogaca

istniejącą infrastrukturę komunikacji wewnątrz

i na zewnątrz sali operacyjnej. Nasze systemy

przyczyniają się do poprawy wyników leczenia

pacjentów oraz redukują koszty ze względu

na doskonałą kontrolę efektywności

i wykorzystania zasobów.

TELEFONIA

System może zostać wyposażony w moduł telefonii.

Rozwiązanie to sprawdza się wtedy, gdy zestawienie

wideokonferencji nie jest możliwe.

Jest to nowoczesne rozwiązanie oparte o protokoły SIP,

telefonię internetową VoIP i tradycyjną - telefonię 

stacjonarną docierają do każdego zakątka świata,

wszędzie tam gdzie dostępny jest telefon.

BEZ BARIER

Zastosowanie modułu INT.CONF przełamuje

bariery odległości zapewniając tym samym dostęp

do specjalistów z innych miejsc lub krajów w celu

ułatwienia konsultacji. Moduł stanowi idealne

rozwiązanie, które wspiera i ułatwia wszelkiego

rodzaju szkolenia i edukację. Jest idealnym

rozwiązaniem przy nawiązywaniu współpracy

pomiędzy wieloma ośrodkami posiadającymi

zdolności konsultacyjne.



INT.PACS - MODUŁ SERWERA PACS

INT.PACS stanowi moduł systemowy INTEGRATORA, który spełnia wszystkie podstawowe funkcje serwera PACS, takie jak

przechowywanie i obsługa zapytań.   Serwer obsługuje takżę typowe modalności PACS: CT, CR, US a także metody

C-STORE, SCP/SCU oraz Query/Retrieve: C-MOVE SCU/SCP, C-GET SCU/SCP.

LISTA ROBOCZA

W systemie INTEGRATOR można wyświetlić

"Listę roboczą" z możliwością odczytu

wszystkich danych związanych ze Szpitalnym

Systemem Informacyjnym HIS / RIS (takich jak:

identyfikacja pacjenta, badania, harmonogramy,

terminy badań, wykazy badań pacjenta).

Obowiązująca lista robocza odczytywana jest

dla każdej modalności jaka realizowana jest

w szpitalu. Do modalności należą CT (tomogra-

fia komputerowa, MR (rezonans magnetyczny),

US (Ultrasonografia) itp.

PRZECHOWYWANIE NA SERWERZE

Przechowywanie obrazów i sekwencji wideo

w postaci zdikomizowanej zgodnie z 10 częścią

normy DICOM 3.0 odbywa się w bazie danych

po stronie serwera PACS -Picture Archiving and

Communicaion System (System Komunikacji

i Archiwizacji Obrazów). Dostępny w systemie

INTEGRATOR moduł serwera INT.PACS

stanowi dla niego własny serwer PACS, który

umożliwia przechowywanie zarejestrowanego

materiału zdjęciowego i późniejsze jego użycie

a także obsługę zapytań z innych pracujących

w szpitalu aplikacji DICOM.
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