Print 
ایي گضیٌِ قاتلیت پشیٌت تصاٍیش  Capture ٍ Dicomضذُ سا تَسط پشیٌتشّای کاغزی ٍ Dicom Laser
 Imagerفشاّن هی کٌذ .پشیٌت کاغزی اهکاى پشیٌت  Reportسا تِ ّوشاُ تصَیش (تصَست هالتی هذیا)
فشاّن هیآٍسدّ .وچٌیي تا استفادُ اص  Layout Designerفشم ّای هختلفی سا هی تَاى تشای پشیٌت گشفتي
تؼشیف کشد .دس  INFINITT PACSاهکاى اسسال پشیٌت اص ّش ایستگاُ کاسی ٍ تٌْا تاتَجِ تِ سطح دستشسی
کاستش اهکاًپزیش است.

اًتخاب طشح هَسدًظش اص تصاٍیش جْت پشیٌت تش سٍی فیلن ٍ یا کاغز.

A. Select Layout

اًتخاب تصاٍیش هَسد ًظش اص ّش  Examتشای پشیٌت گشفتي.

B. Acquire Images

اًتخاب تشکیة هَسدًظش اص اطالػات تصَیش ٍ تیواس دس صفحِ پشیٌت.

C. Overlaying Image Info

اًتخاب ًَع پشیٌت :کاغزی،دایکام،پاٍسپَیٌت ،فایل ٍ ....

D. Select Device

اًتخاب هحذٍدُ صفحات پشیٌت ،تؼذاد ٍ ....

E. Output Options

اػوال  Window، Panیا  Zoomتِ  Sheetهَسدًظش قثل اص پشیٌت.

F.Toolbar

 تْیِ پشیٌت اص پٌجشُ ی  Reportاص طشیق هحیط :Worklist
تا کلیک تش سٍی  Iconپشیٌتٍ ،اقغ دس پائیي پٌجشُ ی  Reportاص  Worklistتِ ساحتی هی تَاى اص آى
پشیٌت تْیِ کشد.

 پشیٌت اص طشیق پٌجشُ ی : Report

 پشیٌت اص طشیق هٌَی : Toolbox
هطاتق تصَیش ریل ،تا اًتخاب گضیٌِ ی  Moreاص  ٍ Viewer Toolboxاًتخاب سشتشگ  ، Commonآیکَى
هشتَط تِ پشیٌت سا هطاّذُ خَاّیذ ًوَد.

 تغییش تشکیة تٌذی صفحِی :Print
 INFINITT PACSدٍ حالت هختلف تشای تشکیة تٌذی صفحِی پشیٌت دس ًظش گشفتِ است:
 ) 1حالت هاتشیسی:
تشای پشیٌت گشفتي تِ حالت کلیطِ ّای هؼوَلی ،سٍش هاتشیسی اًتخاب هٌاسثی است .تشای ایي هٌظَس
هطاتق تصَیش ریل ،پس اص اًتخاب گضیٌِ ی ٍ Matrixاقغ دس ًاحیِ ی  ، Aهی تَاًیذ حالت هَسد ًظش خَد سا
اًتخاب ًوائیذّ.واًطَس کِ هطاّذُ هی کٌیذ  INFINITT PACSچٌذ حالت پیص فشض سا تؼشیف ًوَدُ
است ،الثتِ ضوا هی تَاًیذ تا اًتخاب گضیٌِ ی  Moreحالت ّای هَسد استفادُ ی خَد سا ًیض تؼشیف کٌیذ.

 ) 2حالت :Report Form
ایي حالت اص تشکیة تٌذی تِ ضوا اجاصُ هی دّذ تا اص ّ Reportا ،چِ دس حالت  Standardیا ّش یک اص حالت
ّای تؼشیف ضذُ اص قثل تَسط کاستش  ،پشیٌت تْیِ کٌیذ .تشای ایي هٌظَس هطاتق تصَیش ریل ،پس اص اًتخاب
گضیٌِ ی  ، Report Formلیست حاٍی الگَّای تؼشیف ضذُ تشای ضوا تاص خَاّذ ضذ ٍ ضوا هی تَاًیذ
الگَی هٌاسة سا اًتخاب ًواییذ  ٍ ،یا دس صَست ًیاص الگَی هَسد ًظش خَد سا اص طشیق Layout Designer
تؼشیف ًوائیذ.

:Print Image 
 6 ، INFINITT PACSحالت هختلف اًتخاب صفحات هذًظش جْت پشیٌت تشای ضوا هطاتق ضکل صیش دس
ًظشگشفتِ است.

 چگًَگی پشیٌت اطالػات هشتَط تِ تصاٍیش تیواساى:
دس ٌّگام پشیٌت کشدى تصاٍیش هَسدًظش ،ضوا هیتَاًیذ اطالػاتی اص قثیل اطالػات تیواس ٍ Study ،یا اًذاصُ
گیشی ٍ ػالهت گزاسی ّای سٍی تصاٍیش ٍ  ...سا ًیض پشیٌت ًوائیذ .تَدى ٍ یا ًثَدى ّش یک اص هَاسد هزکَس دس
پشیٌت تصاٍیش سا هی تَاًیذ تا تَجِ تِ ضکل صیش اص هٌَی  Overlaying Image Infoاًتخاب ًوائیذ.

 اًتخاب اتضاس ٍ سٍش هَسدًظش پشیٌت تصاٍیش:
هطاتق تصَیش صیش ٍ تاتَجِ تِ سطح دستشسی کاستش ،تِ  5ضکل هختلف اهکاى پشیٌت تصاٍیش تیواساى دس
 INFINITT PACSتوْیذ ضذُ است:

:Paper printer
تا استفادُ اص ایي گضیٌِ ،تصاٍیش اص طشیق تشکیة تٌذی ٍ تٌظیوات هشتَط تِ پشیٌتش دس هحیط  Windowsتش
سٍی کاغز پشیٌت خَاٌّذ ضذ.

: Laser Imager
تشای پشیٌت تصاٍیش تیواساى سٍی کلیطِ ،گضیٌِ ی هٌاسة  Laser Imagerهی تاضذ.

تا اًتخاب گضیٌِی  ، Set upپٌجشُ ی هشتَط تِ  Laser Imager Settingتاص خَاّذ ضذ .تا تؼشیف هطخصات
پشیٌتش دایکام اص ّش  workstationاهکاى اسسال پشیٌت تصاٍیش فشاّن هیآیذ.
☺الصم تِ رکش است کِ ایي تشکیة تٌذی تٌْا تشای  Dicom printerکاستشد داسد.
☻ چٌاًچِ توایل داضتِ تاضیذ اص تؼذاد صیادی اص تصاٍیش تش سٍی یک فیلن پشیٌت تْیِ ًوائیذ (تشخی اص
ّ Laser Imagerا تَاًایی اًجام ایي کاس سا ًذاسًذ) ،دس ایي حالت لطفا گضیٌِ ی  Downscaling imagesسا
اًتخاب ٍ تشکیة تٌذی جذیذی تؼشیف ًوائیذ.

: Presentation
دس صَستیکِ کاستش گضیٌِ ی  Presentationسا اًتخاب ًوایذ ،تصاٍیش تِ  Microsoft Power Pointاسسال
خَاّذ ضذ .تا اًتخاب گضیٌِ ی  ، Setupپٌجشُ ی  Presentation Settingتشای ضوا تاص خَاّذ ضذ .ایي
گضیٌِ تَیژُ تشای استفادُ دس کٌفشاًسّا ٍ کاسّای تحقیقاتی ،هٌاسة تٌظش هیسسذ.

: Windows File
صفحات پشیٌت هَسدًظش هیتَاًٌذ تش حسة فشهت  JPEGیا ً Bitmapیض رخیشُ ضًَذ .ضکل صیش پٌجشُی File
 ٍ Print Settingتٌظیوات هشتَط تِ آى سا ًوایص هی دّذ.

: Dicom Send
توام ًتایج آهادُ ضذُ جْت پشیٌت  ،قاتل تثذیل تِ یک تصَیش  Dicomهی تاضٌذ .ضکل صیش پٌجشُی
تٌظیوات ایي گضیٌِ سا ًوایص هی دّذ.

