How to Open CD and Import the contained Study
بررسی اجمالی

از هْوتریي قببلیت ّبی سیستن پکس کِ هی تَاى بِ آى اضبرُ ًوَد ،اهکبى ببز کردى تصبٍیر بیوبراًی است کِ از
هراکس دیگر بب  CDهراجعِ ًوَدُ اًذ ٍ کبربر سیستن پکس توبیل بِ هطبّذُ تصبٍیر ٍ یب ً Importوَدى تصبٍیر
بیوبر بِ دیتببیس سیستن  PACSهرکس را دارد.
در ایي فبیل آهَزش ًحَُ هطبّذُ  ٍ CDیب ً Importوَدى تصبٍیر داخل سی دی بِ INFINITT PACS
آهَزش دادُ ضذُ است.
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مشاهده تصاویر  CDبیمار

ابتذا  CDرا داخل  CD/DVD Romقرار دّیذ.
سپس ٍارد  WorkListضَیذ ٍ در قسوت ًطبى دادُ ضذُ از هٌَ گسیٌِ  DICOM DIRرا اًتخبة
ًوبییذ.

در ایٌصَرت  Worklistبِ صَرت ضکل زیر تغییر خَاّذ کرد .از بیي لیست ّ Driveبی سوت چپ،
درایَی کِ  CDرا در آى قرار دادُایذ را اًتخبة ًوَدُ ٍ پس از آى در قسوت سوت راست Study ،بیوبر
را هطبّذُ خَاّیذ ًوَد( .درصَرتیکِ  CDبیوبر تَسط سیستنّبی پکس بب رعبیت استبًذارد دایکبم تْیِ
ضذُ ببضذ)

برای ٍرٍد بِ صفحِ  ٍ Viewingهطبّذُ تصبٍیر بیوبر رٍی  Examدابل کلیک ًوبییذ.
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روش  Importنمودن تصاویر  CDبیمار به سیستم INFINITT PACS

در برخی هَارد کبربر ًیبز بِ اًتقبل تصَیر  CDبیوبر بِ سیستن پکس را دارد تب تصَیر بیوبر جسیی از
 Databaseاصلی سیستن پکس ضَد.
بذیي هٌظَر پس از هطبّذُ  studyهحتَی  CDبیوبر در صفحِ  ،Worklistرٍی آى کلیک راست
ًوَدُ ٍگسیٌِ  Sendرا اًتخبة ًوبییذ.

پس از اًتخبة  sendپٌجرُ زیر ببز هیضَد .برای اًتخبة هقصذ جْت ارسبل  studyرٍی گسیٌِ
 settingکلیک کٌیذ .بب اًتخبة  settingپٌجرُ زیر ببز هیضَد .سپس  Newرا اًتخبة ًوبییذ.

پس از اًتخبة  Newپٌجرُ زیر ببز هیضَد .از لیست سوت چپ  Netgateرا اًتخبة ًوَدُ ٍ بب کلیک
رٍی فلص اًتخبة ،بِ ببکس سوت راست هٌتقل ًوبییذ .در قسوت ً Profile nameبم هَرد ًظر خَد را
تبیپ ًوبییذ .برای هطوئي ضذى از اًتخبة صحیح رٍی گسیٌِ  Network testکلیک ًوَدُ تب پیغبم
 Successرا هطبّذُ ًوبییذ ٍ در پبیبى ً Okوبییذ.

پس از ً okوَدى پٌجرُ زیر ببز ضذُ ٍ آدرس هَرد ًظر در ببکس زیر ًوبیبى هیگردد .آى را اًتخبة ًوَدُ
ٍ ً Okوبییذ( .کلیذ  Enterرا رٍی کیبَرد اًتخبة ًوبییذ)

حبل پٌجرُ زیر ببز هیضَد ،گسیٌِ  sendرا اًتخبة ًوبییذ تب  studyهَرد ًظر بِ INFINITT
 PACSارسبل ضَد.

پس از ارسبل هی تَاًیذ در  Databaseاصلی study ،را جستجَ ًوبییذ.

