Stacja negatoskopu cyfrowego

Cechy stacji negatoskopu cyfrowego
Stacja negatoskopu cyfrowego INTEGRATOR DICOM jest
kompletnym urządzeniem przeznaczonym do pracy w warunkach
sali operacyjnej wyposażonym w klawiaturę medyczną (zmywalną)
z touchpadem, monitorem kalibrowanym zgodnie ze standardem
DICOM, szybą z antyreﬂeksem, która redukuje ponad 8 - krotnie
odbite promienie światła.Mianem „radiologia cyfrowa” określamy
procedurę otrzymywania i przetwarzania obrazów cyfrowych.
Po prześwietleniu pacjenta promieniami RTG obraz zapisywany
jest w postaci cyfrowej.
Siła nowej technologii nie polega jednak na samym obrazie,
ale także na możliwościach jego obróbki, łatwości
archiwizowania, możliwości przesyłania między wieloma
komputerami w sieci i jednoczesnego oglądania obrazu
na wielu stanowiskach.
Wraz z rozwojem radiologii cyfrowej tworzonych jest coraz
więcej narzędzi wspomagających działani opisane powyżej.
Programy te najczęściej określane są mianem PACS/WEB
(PACS 33974033 - Picture Archiving and Communication
System).
Aby obraz cyfrowy można było wyświetlić i poprawić
jego aspekty wizualne oraz wykorzystać szereg narzędzi
do jego obróbki, niezbędny jest odpowiedni sprzęt
i oprogramowanie. Często jednak w poradniach, gabinetach
zabiegowych czy blokach operacyjnych zainstalowanie
komputera jest bardzo trudne a wręcz czasami niemożliwe.
Starając się rozwiązać ten problem przedstawiamy Państwu
zintegrowane rozwiązanie stacji negatoskopu cyfrowego
do przeglądnia zdjęć radiologicznych.
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Cechy stacji negatoskopu cyfrowego
Zintegrowana przeglądarka

Jedną 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 bezpośrednie przełączania zawartości ekranów.

„ Dicomizacja – Zapis materiału wideo i zdjęć w systemie ”

Pozyskane z laparoskopu lub innego źródła sygnału sekwencje wideo
lub pojedyncze zdjęcia mogą być odpowiednio konwertowane do
obowiązującego standardu DICOM 3.0 i zapisywane w formatach JPEG
lub DICOM - MPEG2. Zdjęcia i materiały wideo opatrywane są
charakterystycznymi znacznikami identyﬁkującymi pacjenta.

Elektroniczny negatoskop

Funkcja elektronicznego negatoskopu umożliwia wybór dokumentacji
pacjenta przez podanie numeru PESEL, nazwiska lub daty badania z
lokalnego szpitalnego systemu informatycznego. 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.

Moduł DICOM

Do szybkiego pozyskiwania informacji o pacjencie, system INTEGRATOR
oferuje moduł INT.DICOM zapewniający funkcję łączności przy użyciu
standardu DICOM.
• HIS - Hospital Information System (Szpitalny System Informacyjny)
a także
• RIS - Radiology Information System (Radiologiczny System
Informacyjny).
Moduł INT.DICOM z funkcją wymieniany informacji 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 pozwala na łatwą implementację
urządzenia z funkcjonującym systemem w szpitalu.
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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 nagrywania i przechwytywania cyfrowych sekwencji
audio/wideo a także obrazów w jakości i rozdzielczości Full HD lub SD.
Źródła sygnałów, które zostaną zarejestrowane mogą pochodzić z:
- laparoskopów,
- endoskopów,
- mikroskopów,
- chirurgicznych systemów obrazowania,
- kamery dookólnej transmitującej na żywo obraz z sali operacyjnej,
- kamery 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 multimediów na typowe nośniki Blue Ray, CD / DVD w celu
późniejszej archiwizacji.

Dotknięcie jednego przycisku na ekranie umożliwia uruchomienie funkcję rejestrowania obrazu wideo
w jakości Full HD lub SD. Zapis realizowany jest za pomocą skompresowanych formatów cyfrowych JPEG,
MPEG2 lub MPEG4 (H.264) dzięki takiemu rozwiązaniu zapisane materiały zajmują mniej miejsca na
nośnikach pamięci jednocześnie nie tracąc na jakości. Dźwięk zapisywany jest za pomocą formatu
MPEG3.Pozyskany materiał może w późniejszym czasie służyć do utworzenia raportu z przebiegu operacji
czy też do tworzenia dokumentacji medycznej.
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Cechy stacji negatoskopu cyfrowego
INT.RAPORT – Moduł raportowania i konsultacji

System INTEGRATOR pozwala na stworzenie dokładnej dokumentacji
medycznej dotyczącej przeprowadzonego leczenia pacjenta podczas
pobytu w szpitalu. Lekarz prowadzący może wykonać kompletny
raport z przeprowadzonych zabiegów w postaci pliku PDF
zawierający wszystkie dane pacjenta, zdjęcia medyczne wraz z
opisami z przeprowadzonych operacji. Raport wraz z umieszonymi w
nim zdjęciami może zostać bezpośrednio wydrukowany na drukarce
dostępnej w sieci komputerowej szpitala, zapisany w systemie
szpitalnym. Wygenerowany raport dostępny jest w systemie jako
dokumentacja medyczna.

INT.MUZYKA - Moduł cyfrowego odtwarzania i zapisywania
dźwięku

Integrator pozwala na odtwarzanie dźwięku w formacie cyfrowym z
urządzeń mobilnych takich smartfon z wszystkimi systemami
operacyjnymi. Moduł umożliwia tworzenie własnych playlist czy słuchania
audycji radiowych nadawanych przez Internet.INT.MUZYKA pozwala również
na nagrywanie dźwięku, komunikaty głosowe poprzez bezprzewodowe
mikrofony.
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INTEGRATOR DICOM jest systemem w pełni
przygotowanym do rozbudowy. Umożliwia
rozszerzenie funkcjonalności o pełną wizualizację
w sali operacyjnej. Przy użyciu modułu
konferencyjnego, obraz z urządzeń medycznych
zlokalizowanych na sali może być transmitowany
w czasie rzeczywistym do innych sal operacyjnych
czy też sal konferencyjnych i wykładowych. Dzięki
temu system staje się doskonałym narzędziem
dydaktycznym. Nowe technologie informatyczne
pozwalają na pełną integrację z szeroką gamą
urządzeń medycznych. Zdalne sterowanie urządzeniami może być przystosowane do specjalnych
potrzeb zespołu chirurgicznego. Sterowanie lampą operacyjną, stołem operacyjnym czy diatermią,
chirurg ma w zasięgu ręki i w każdej chwili do dyspozycji. Interfejsy oraz panele sterujące urządzeń
zostały zaprojektowane tak, aby obsługa odbywała się w sposób intuicyjny i komfortowy. Liczba
możliwych do podłączenia urządzeń jest ciągle powiększana. Łączność zintegrowanych urządzeń
realizowana jest za pośrednictwem sieci IP. Rozwiązanie to pozwala na zminimalizowanie połączeń
kablowych na sali operacyjnej dzięki czemu montaż i wdrożenie systemu do pracy nie wymaga
długiego wyłączenia z pracy bloku operacyjnego.
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Parametry techniczne
Model

Wymiary
Opis

Waga
Obudowa

Monitor

Ochrona ekranu

System komputerowy

Wejścia Wideo
Klawiatura
Wyposażenie opcjonalne
Certyﬁkaty

Wersja naścienna

1167 x 917 x 122 mm

1 monitor 40”
z wejściami HDMI, VGA
97 kg

1249 x 999 x 122 mm

1 monitor 40”
z wejściami HDMI, VGA
98 kg

Wersja na statywie
przejezdnym

1167 x 1957 x 600 mm

1 monitor 40”
z wejściami HDMI, VGA
120 kg

Stacja wykonana do zawieszenia na ścianie, wbudowania w ścianę lub na statywie przejezdnym.
Obudowa wysokiej klasy pokryta lakierem proszkowym. Na życzenie możliwość wykonania
w dowolnym kolorze z palety RAL.
Wysokiej klasy monitor o przekątnej obrazu 40” (na życzenie dostępne inne rozmiary matrycy
monitora, np. 55”, 49”, 48”, 47”, 46”, 32” i 24”), rozdzielczości 1920 x 1080 Full HD, jasność
700 cd/m2, kontrast do 4000:1, kąty widzenia 178°/178° , posiada wbudowany tryb pracy
zgodny z DICOM Part 14, sprzętową kalibrację do DICOM w 12 bitowej tablicy LUT monitora,
matryca SPV-A, podświetlanie W-LED. Programowalny czujnik natężenia oświetlenia otoczenia
stabilizujący jasność monitora zaraz po jego włączeniu, lub wyjściu ze stanu czuwania.
Na życzenie dostępna 5 punktowa, dotykowa nakładka ekranu umożliwiająca sterowanie stacją.
Szyba z 8 - krotną redukcją niepożądanych reﬂeksów świetlnych.

Wydajny system komputerowy wyposażony między innymi w:
- procesor Intel i3 3,40 GHz (na życzenie możliwość instalacji procesora i5, i7)
- płyta główna bazująca na układach ﬁrmy Intel,
- pamięć operacyjna RAM 4 GB (na życzenie możliwość rozbudowy do 16 GB),
- dysk twardy HDD 500 GB (na życzenie możliwość rozbudowy dysku do 1000GB, 2000GB),
- gniazdo LAN 10/100/1000 MBit zabezpieczone przed zalaniem,
- porty USB 3.0 / 2.0 - 4 gniazda zabezpieczone przed zalaniem z przodu obudowy,
- porty USB 3.0 / 2.0- 2 gniazd zabezpieczone przed zalaniem z boku obudowy (tylko w
wersji do powieszenia na ścianie i wersji na statywie jezdnym),
- profesjonalna karta graﬁczna zapewniająca wysoką dokładnością odwzorowania obrazu,
- napęd optyczny z funkcją nagrywania CD, DVD+/-RW, opcjonalnie Blu-Ray,
- System Operacyjny Windows 10 Pro PL,
- BIOS zgodny ze specyﬁkacją UEFI.
Dodatkowe wejścia wideo HDMI, VGA, DisplayPort, na życzenie 6G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI.

Klawiatura medyczna z powłoką antybakteryjną i touchpad’em podfoliowa z możliwością
składania, dezynfekowana, przewody zabudowane niewidoczne.
Czytnik kodów kreskowych 2D, czytnik kodów QR, czytnik kart inteligentnych SmartCard,
czytnik RFID, karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 2,4 GHz lub 5 GHz w standardzie
802.11 a/b/g/n/ac, technologia sterowania bezdotykowego AirTouch.

Normy PN-EN 60601-1:2011 bezpieczeństwo wyrobów medycznychi PN-EN 60601-1-2:2007
kompatybilność elektromagnetyczna, zgodne z dyrektywą MDD 93/42/EEC ze zmianami
2007/47/EC, Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych, certyﬁkat CE.

EN ISO 9001 · EN ISO 13485
Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
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Wersja do zabudowy

Dystrybutor:

Odkryj rozwiązania KLAROMED on-line
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