
 (INFINITT)نتینفیا پکس برنامه يراهنما

  )مارانیب ریتصاو مشاهده(

 به برنامه کنیآ. میکن یم استفاده وتریکامپ صفحه يرو     INFINITT تینینفیا پکس برنامه از مرکز مارانیب ریتصاو مشاهده يبرا
  .باشدیم     شکل

  ستمیس به ورود*

 به الزم.( دیینما وارد را خود  password و login  ، user ID صفحه در که شودیم باز زیر پنجره فوق کنیآ يرو بر کیکل دبل با -1

) شود یم داده قرار کاربران اریاخت در و شده تهساخ مرکز  pacs Admin توسط پسورد، و يکاربر نام است ذکر

  
  .دیشو یم   worklist طیمح وارد شما شدو خواهد داده شینما  INFINITTيلوگو  Smart Update ي مرحله اتمام از پس

 Worklistطیمح*

  .باشدیم فراهم . . . و ماریب يمار،جستجویب مشخصات مشاهده امکان طیمح نیا در

  Worklist طیمح يها Panelبا ییآشنا*

  
 

 

 

 



1-panelsearch result unlimited: يبررو کیکل با دهدیم شینما را مارانیب مشخصات يجستجو جینتا ي محدوده پنل نیا 
  .دیده رییتغ دیتوان یم را شینما محدوده پنجره آن

 

2-panelنام (مختلف يحالتها براساس: ماریب يجستجو ،IDت،ی،جنسModality، خ،یتارstudy Date،(. . . .   

 

د از یکارشناس مربوطه با.باشد یم uniqueمار بصورت ی هر بي که براباشدیمار میا کد بی  Patient ID به مربوط  panel search قسمت نیاول
  د ی اجتناب نما patient ID يزدن هر گونه حروف و عدد بجا

 Any Patient درحالت را نظر مورد  نام عبارتنصورت که یبه ا.باشدی م Patient Name مربوط به عبارت  panel searchقسمت دوم 

Name  ٍکمهد سپس و دینمائ وارد Enter  گردد جستجو شده وارد عبارت تا دیینما کیکل را کونیآ با و.  

  :مثال بطور

  است "يرضو"شانیخانوادگ نام که یمارانیب هیکل شینما( %razavi:ماریب یخانوادگ نام کامل يجستجو-1

 

 .باشند یم دارا را "فاطمه" نام که یمارانیب هیکل شینما(fatemeh% :ماریب نام کامل يجستجو -2

  
 از حرف چند تنها مار،یب کامل نام يجا به فوق، يحالتها از کی هر در دیتوان یم دیباش ینم مطمئن ماریب یخانوادگ نام ای و نام از کهیصورت در

   ..) (azav%%fateندینما استفاده ماندهیباق حروف يجا به %کاراکتر از و نموده وارد را آنها

  
 



  .دی نمای جستجو را پاك مي تمام پارامترها نهیگز

  . دهدیش میرا نما) Defaultحالت (ماران یست مشخصات تمام بی ، ل.clear cond پس از  نهیگز

 ):Dicom Header(ماران یست مشخصات بیل - 3

  

 4- Panel study Related 

ا تعداد یو ) از قبل(مار یر گرفته شده از بیر تصاوی ساين پنل امکان مشاهده یت گردد در ای رعا  Unique Patient ID ي که قاعدهیدرصورت
 . دهدی را به شما م Examک ی ي هايسر

 

 Panel-5  مشاهده ي گزارش بیمار: تغییرات مربوط به گزارش بیمار و پرینت گزارش در این پنل فراهم میباشد.

  
 با دینما جادیا  search لتریف در رییتغ  که داندیم الزم خود ازین به بنا کاربر نانچهچ باشدیم فوق شکل صورت به search panel نیمتداولتر
  :دهد رییتغ را  panel search لتریف تواندیم روش نیا از استفاده

 لتریف دینما کیکل آن يرو و نموده انتخاب را  search عنوان شده جادیا پنجره از و کرده کیکلsearch نیعناو از یکی کمبو يرو ابتدا
search  ریز شکل مطابق شودیم فیتعر یانتخاب عنوان براساس: 

  .شودیم اعمال ریز شکل صورت به دینما سرچ  other patient ID براساس سرچ لتریف دیبخواه اگر: "مثال

 

  

  



6- panel:ماریب ریتصاو شینما شیپ مشاهده  

  

7-panel  لترهایف فرض شیپ بصورت.است شده فیتعر فولدرها يرو که جستجو يحالتها براساس مارانیب مشاهده نمودن لتریف 
 .دهد یم شینما را یتیمودال همان ریتصاو و باشدیم ها یتیمدال نوع براساس

  

  

  

                                                                                                                                                                    

8-panel   :ستمیس ،زمان کاربر نام مشاهده  

  :ابزار نوار

  
                                                                                                    Exit  Minimise Max.Clouse 

 از نشد خارج يبرا که دارند  وجود     يها کونیآ A هیناح در است شده میتقس هیناح سه به ابزار نوار
  . مینمائ یم استفاده  Exit کونیآ از  worklist  طیمح

  ریتصاو مشاهده*

  :نمود مشاهده و باز را Exam هر توان یم روش سه به

 .دینمائ کیکل دوبار worklist ي صفحه در نظر مورد  Exam يرو -١

  
  

 .دینمائ انتخاب  C ي هیناح  در واقع ابزار نوار از را View ي نهیگز نظر مورد  Exam ابانتخ از پس -٢

  



 .دینمائ انتخاب را View ي نهیگز ، کیکل راست ي لهیوس به نظر مورد انتخاب از پس -٣

  


