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Naudotojo instrukcijų pastabos 

Dokumentacijos tikslas ir pasiekiamumas 

Šios naudotojo instrukcijos apibūdina MedDream WEB DICOM peržiūros funkcionalumą.  

Teisingas programinės įrangos naudojimas yra būtinas jos saugiam ir sėkmingam naudojimui. Taigi, prieš pradedant naudoti 

įrangą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.  

MedDream WEB DICOM peržiūros naudotojo instrukcijos turi būti pateikiamos kartu su programine įranga ir turi būti visada 

pasiekiamos naudotojams.  

MedDream WEB DICOM programinė įranga nepakeičia medicinos specialistų, ji turi būti naudojama tik kaip pagalbinis 

įrankis.  

Naudotojai privalo žinoti, kad kokybė, tikslumas ir taisyklingumas per peržiūrą rodomos, spausdinamos ar persiunčiamos 

informacijos tiesiogiai priklauso nuo kokybės, tikslumo ir taisyklingumo informacijos, kuri yra gaunama į programinę įrangą, 

nuo spausdintuvo ir monitoriaus kokybės ir nustatymų.   

MedDream WEB DICOM peržiūra nuolat testuojama, tačiau galimos programinės įrangos klaidos. Pastebėjus programinės 

įrangos klaidas, prašome nedelsiant kreiptis į Softneta UAB serviso skyrių: 

 Parašykite el. laišką: support@softneta.com  

 Paskambinkite: +370 646 61625 

 

Klausimai  

Iškilus bet kokiems klausimams dėl programinės įrangos ar naudotojo instrukcijų, prašome kreiptis į Softneta UAB serviso 

skyrių: support@softneta.com  

 

Dažnai užduodami klausimai (D.U.K.) 

Prašome apsilankyti mūsų D.U.K puslapyje su atsakymais į dažniausiai užduodamus klausimus ar iškilusias problemas.  

 

mailto:support@softneta.com
mailto:support@softneta.com
http://www.softneta.com/files/meddreamviewer/LATEST
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Naudojami simboliai 

Šiose naudotojo instrukcijose esantys simboliai skirti įspėti naudotoją apie galimas klaidas. Išvydus toliau pavaizduotus 

simbolius, atidžiai perskaitykite informaciją.   

 

 ĮSPĖJIMAS  

   

Įspėjama apie pavojingą situaciją, kuri gali sukelti gyvybei pavojingą ar rimtą 

sužeidimą.  

 

    

 ATSARGIAI  

 
  

Įspėjama apie pavojingą situaciją, kuri gali sukelti minimalų sužeidimą.  

 

    

 ATSARGIAI – GALIMYBĖ SUGADINTI ĮRANGĄ   

 Įspėjama apie galimą įrangos sugadinimą.    

 

 
Informacija, patarimai ir nuorodos, į kurias rekomenduojama atkreipti 

dėmesį dirbant su programine įranga.  
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Įžanga 

MedDream WEB DICOM peržiūra yra DICOM vaizdų peržiūros per WEB modulis. DICOM vaizdus galima žiūrėti 

pasinaudojant naršykle, pakanka turėti įdiegtą naujausią Adobe Flash Player 10. MedDream WEB DICOM veikia su visomis 

populiariausiomis naršyklėmis (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox) Windows, Linux bei Mac operacinėse sistemose. 

MedDream WEB DICOM peržiūros funkcijos: 

 Lietuviška naudotojo sąsają (galimybė keisti kalbą į anglų ir kitas);  

 Sistemos administravimas per WEB sąsają; 

 Vartotojų identifikacija pagal naudotojo vardą ir slaptažodį, vartotojų grupes, vartotojų teises; 

 Galimybė išsaugoti vaizdo peržiūros parametrus; 

 Saugus duomenų perdavimas (SSL palaikymas); 

 Galimybė atidaryti kelis tyrimus vienu metu;  

 Vaizdo didinimas, mažinimas;  

 Vaizdo invertavimas;  

 Vaizdo pasukimas;  

 Medžiagos tankio matavimas;  

 Vaizdo lango pločio/lygio parametrų keitimas;  

 Vaizdo mastelio keitimas;  

 Atstumo matavimas;  

 Kampo matavimas;  

 Pjūvių pozicijos atvaizdavimas. 
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Minimalūs reikalavimai 

 

Minimalūs aparatinės įrangos reikalavimai 

Parametras Reikalavimas 

Procesorius 2.33GHz ar greitesnis x86-compatible 

Atmintis 2 GB 

Kietasis diskas 10 GB (RAID 1, RAID 5, RAID 10) 

Tinklo sąsaja 100 Mbit/s 

 

Minimalūs operacinės sistemos reikalavimai 

 Microsoft® Windows® XP SP3 (32 bitų ir 64 bitų), Windows Server 2008 (32 bitų ir 64 bitų), Windows 7 (32 ir 64 

bitų), Linux (32 ir 64 bitų, kur glibc >=2.5)  

 Internet Explorer 10.0 arba vėlesne, Mozilla Firefox 25 arba vėlesne, Google Chrome 40 arba vėlesne. 
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Prisijungimas prie MedDream 

 Norint prisijungti prie medicininių vaizdų peržiūros programos MedDream, reikia: 

 Interneto naršyklėje įvesti adresą, kurį nurodė programos administratorius. Įvedus adresą, atsidaro prisijungimo 

langas:   

 Langelyje „Vartotojo vardas“ įveskite jums suteiktą prisijungimo vardą. 

 Langelyje „Slaptažodis“ įveskite slaptažodį. Jeigu pamiršote slaptažodį, kreipkitės į savo sistemos administratorių.  

 

Pav. 1 Prisijungimo langas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tyrimų paieška  9 

 

 

MedDream WEB DICOM peržiūros v5.0 naudotojo instrukcijos 

 

 

Tyrimų paieška  

Paieškos pagalba greitai rasite norimą tyrimą. Rekomenduojame išsiaiškinti visas paieškos meniu galimybes ir išnaudoti jos 

teikiamus privalumus, nes taip sutrumpinsite paieškos laiką.  

Norint rasti anksčiau atliktą tyrimą, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Spauskite mygtuką „Paieška“, esantį viršutiniame kairiajame kampe. Atsidarys paieškos langas: 

 

Pav. 2. Paieškos langas. 

2. Pasirinkite paieškos kriterijus (standartiškai būna parinkti kriterijai „Paciento ID“ arba „Paciento vardas“).  

Norėdami susiaurinti paiešką, galite naudoti du skirtingus paieškos kriterijus. 

Kriterijų pakeitimui tiesiog spustelėkite ant trikampėlio dešinėje, ir išsirinkite norimą kriterijų iš atsidariusio sąrašo:  

Ieškoti tyrimo galite pagal šiuos kriterijus: 

 „Paciento name“ - laukelyje įvedate paciento vardą ir/arba pavardę; 

 „Pacient ID“ - parašote paciento asmens kodą; 

  „Accession Number“ 

 „Description“ - parašote kelis raktažodžius iš aprašymo; 

 „Source AE“ – šaltinio prietaisas. 

 

Pav. 3. Paieškos kriterijai. 

Kiekvienas laukas turi  mygtuką. Galite suskirstyti kiekvieną iš jų didėjimo arba mažėjimo tvarka. Spustelėkite vieną 

kartą ir pasirinktos srities tvarka keisis nuo didėjančios į mažėjančią ir atvirkščiai. 

• Didėjančia tvarka – išdėstyti nuo mažiausio iki didžiausio (didėja); 

• Mažėjančia - išdėstyti nuo didžiausio iki mažiausio (mažėja). 
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3. Galite dar labiau susiaurinti paiešką pasirinkdami laikotarpį, kada galėjo būti atliktas tyrimas. Tai galima padaryti 

naudojant du skirtingus laikotarpio paieškos kriterijus. 

 Pasirinkti tyrimų datą galite iš greitojo sąrašo (4 pav.): "1d" (dabartinė diena), "3D" (3 dienų intervalas), "1W "(1 savaitės  

intervalas)," 1m "(1 mėnesio intervalas) arba" Bet koks "(joks konkretus laikotarpis) 

 

Pav. 4. Paieška pagal datą (1). 

 Norint nurodyti tyrimų datą spustelėkite viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkite iš iššokančio lango laikotarpio datos 

pradžia ir pabaigą 

 Pasirinkite, kokiu diagnostikos būdu buvo atliktas tyrimas: 

 

Pav. 5. Paieška pagal datą (2). 

4. Pasirinkite, kokiu diagnostikos būdu buvo atliktas tyrimas: 

 

Pav. 6. Paieška pagal diagnostinio tyrimo būdą (1). 

Be to, galite pasirinkti visus įmanomus būdus, paspaudę mygtuką "Visi", arba galite pasirinkti "Bet koks": 

 

Pav. 7. Paieška pagal diagnostinio tyrimo būdą (2). 
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* sutrumpinimų reikšmės: 

CR – kompiuterinė radiografija (Computed Radiography) 

CT – kompiuterinė tomografija (Computed Tomography) 

DX – skaitmeninė radiografija (Digital Radiography) 

ES – endoskopija (Endoscopy) 

IO –  ultra-oral radiografija (Ultra-Oral Radiography) 

MG – mamografija (Mammography) 

MR – magnetinis rezonansinis tyrimas (Magnetic 

Resonance) 

XC – išorinio fotoaparato fotografija (External camera 

photography) 

NM – branduolinės medicinos tyrimas (Nuclear Medicine) 

OT – kita (Other) 

PX –  panoraminė rentgeno nuotrauka (Panoramic X-Ray) 

RF – fluoroskopija (Radio Fluoroscopy) 

RG –  radiografinis vaizdavimas (Radiographic Imaging) 

SC –  antrinis fiksavimas (secondary capture) 

US – ultragarsas (Ultra Sound) 

XA – angiografija (X-Ray Angiography) 

5. Pasirinkus visus paieškos kriterijus, viršutiniame kairiajame paieškos meniu kampe spauskite „Ieškoti“ ( ). 

6. Spustelėkite  piktogramą, kad galėtumėte pamatyti vaizdą, kurį norite analizuoti "Flash" platformoje (8 pav.) 

6. Atsivers langas su paieškos rezultatais:  

 

Pav. 8. Paieškos rezultatai Flash platformoje. 

7. Norėdami peržiūrėti tyrimą perkelkite pelės žymeklį ant mažo paveikslėlio kairėje, paspauskite kairįjį pelės žymeklį ir 

vilkite paveikslėlį į lauką dešinėje.  
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Pav. 9. Langelis su varnele. 

Siekiant išsaugoti arba eksportuoti norimą vaizdų yra "Langelis su varnele" pagrindiniame paieškos lange Jūsų patogumui. 

 perkelti pelės žymeklį į kairę ekrano pusę, šalia akies piktogramos. 

 spustelėkite kairįjį pelės mygtuką ant "Langelio su varnele":  

 nuolat kartoti pirmiau minėtus veiksmus ir pažymėkite tiek studijas, kaip jūs norite. 

 kai tai padarysite, galėsite išsaugoti  arba eksportuoti  pasirinktus vaizdus. 

 Mygtukas leidžia išsaugoti pasirinktus vaizdus iš pagrindinio paieškos lango.  

 spustelėkite piktogramą ir iššokantis langas atsiras: 

 

Pav. 10. Eksporto langas. 

 Norėdami eksportuoti tyrimą (įrašyti į CD): 

 pasirinkti formatą, tada pasirinkite išsaugoti atvaizdą, vaizdų seriją ar aktyvų tyrimą. 

 pasirinkite CD arba DVD. 
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 spauskite "Įrašyti". 

 Norėdami eksportuoti tyrimą (išsaugoti): 

 spauskite "Išsaugoti" ir pasirinkti kompiuterio aplanką, kuriame norite išsaugoti vaizdus.  

 vėl paspauskite mygtuką "Išsaugoti". 

 Mygtukas leidžia perduoti/persiųsti pasirinktus tyrimus. Spustelėkite piktogramą ir pasirinkti atvaizdai bus 

eksportuojami. 

 spauskite ant piktogramos, atsiras iššokantis langas: 

 

Pav. 11. Persiuntimo langas. 

 pasirinkite įrenginį iš sąrašo, jei norite perduoti savo tyrimą. 

 spustelėkite „Persiųsti“. 
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Kelių tyrimų atidarymas 

Jeigu norite atsidaryti daugiau nei vieną tyrimą vienu metu (pvz., norite palyginti nuotraukas, atliktas kelių tyrimų metu), 

atlikite šiuos veiksmus: 

1. Pažymėkite vieną iš tyrimų vienu pelės kairiojo klavišo spustelėjimu.  

 

Pav. 12. Kelių tyrimų pasirinkimas. 

2. Spustelėkite raudoną pliusą, kuris pasirodo šalia tyrimo pagrindiniame paieškos rezultatų lange: 

. 

 arba  

Pav. 13. Tyrimo pridėjimas. 

3. Kai paspausite raudoną pliusą pridėtas tyrimas 

pasirodo tame pačiame paieškos rezultatų lange prie 

ankstesnės paieškos. 

4. Grįžkite į paieškos rezultatų langą. 

5. Išsirinkite kitą norimą tyrimą ir pakartokite aukščiau 

išvardintus žingsnius nuo 1 iki 3 punkto. Tai darykite 

tol, kol atsidarysite pakankamai norimų tyrimų vaizdų.  

6. Pasirinkus tyrimus, juos visus matysite 

pagrindiniame lange, kairėje pusėje. Spustelėjus 

vieną kartą ant norimo tyrimo, pamatysite jo vaizdų 

sumažintus paveiksliukus: 

7. Tuo tarpu visi kiti tyrimų langai susimažins 

(pasislinks į viršų arba apačią). Juos atsidarysite 

spustelėję ant jų. 

 

 

Pav. 14. Kelių tyrimų atidarymas. 
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Tyrimų ataskaitų skaitymas 

Atsidarius pagrindinį paieškos rezultatų langą, iš karto galima matyti, kurie tyrimai turi ataskaitas (aprašymus). Tą parodo 

„Report“ piktograma, esanti kairėje pusėje šalia tyrimo. 

 

Pav. 15. Tyrimų ataskaitos. 

Norėdami paskaityti aprašymą atlikite šiuos veiksmus: 

 iš pateiktų vaizdų paieškos rezultatų išsirinkite reikiamą tyrimą 

 atidarykite tiriamą vaizdą spustelėdami du kartus kairiuoju pelės klavišu 

 kai atsivers vaizdas, ar vaizdų serija, meniu juostoje vieną kartą kairiuoju pelės klavišu spauskite „Report“ 

mygtuką: 

 

Pav. 16. Tyrimo ataskaitos piktograma. 

 atsivers ataskaita (aprašymas): 
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Pav. 17. Ataskaita. 

 aprašymą uždarysite paspaudę mygtuką „Uždaryti“ 

MedDream turi du skirtingus „Report“ ženkliukus: 

 

Kai „Report“ ženkliukas yra tuščias – aprašymas yra tuščias ir daktaras gali jį aprašyti. 

 

Kai „Report“ ženkliukas yra pilnas – tyrimas yra aprašytas ir turintis teises daktaras gali taisyti, keisti, o 

jeigu teisių neturi - tik spausdinti. 

 paspauskite mygtuką „X“, kad uždarytumėte ataskaitos langą. 
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Tyrimų vaizdų peržiūra ir analizė 

Vaizdų ar tyrimų lyginimas 

Atsidarę vieną iš tyrimų, galite iš karto susitvarkyti peržiūros langą kaip Jums patogiau. Visų pirma, galite pasirinkti, kurioje 

ekrano pusėje – kairėje ar apačioje – norite matyti sumažintus tyrimų vaizdus. Tiesiog spustelėkite mygtuką esantį meniu 

juostoje ir keiskite peržiūros langą, kaip Jums patogiau. 

Taipogi, galite pasirinkti, kiek ekrane matysite langelių su tyrimų vaizdais. Galite matyti nuo vieno iki devynių langelių su 

skirtingais vaizdais. Norėdami atidaryti daugiau langelių: 

 meniu juostoje spustelėkite ant šio mygtuko  

 atsivers sąrašas, leidžiantis pasirinkti norimą langelių skaičių ir išdėstymą: 

 

Pav. 18. Rodomų vaizdų skaičiaus pasirinkimas (1) 

 

Pav. 19. Rodomų vaizdų skaičiaus pasirinkimas (2) 

 

 

jeigu norite peržiūros lange matyti pvz. 6 langelius su skirtingais vaizdais, rinkitės pasirinkimą „2x3 Screen 

layout”. 

Kai jau pasirinkote, kiek langelių matysite peržiūros ekrane, sukelkite pasirinktus vaizdus į tuos langelius. Yra du varianta i, 

kaip tai atlikti.  

Pirmas būdas: 

 kairėje (arba apačioje, priklausomai nuo to, kur išsidėstėte paieškos rezultatų vaizdus) išsirinkite norimus vaizdus; 
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 spustelėkite ant nuotraukos kairiu pelės klavišu ir, neatleisdami klavišo vilkite paveiksliuką į norimą langelį, kaip 

nurodyta šiame paveikslėlyje: 

 

Pav. 20. Vaizdų kėlimas. 

Antras vaizdų įkėlimo būdas: 

 vienu pelytės spustelėjimu pažymėkite langelį, kur norėsite įkelti vaizdą (langelis nebūtinai turi būti tuščias – gali 

būti ir su jau nebereikalinga nuotrauka). Jis bus apibrėžtas raudona linija. 

 Išsirinkite norimą vaizdą iš kairėje (arba apačioje) išdėstytų vaizdų. 

 Spustelėkite kairiu pelės klavišu ant norimo vaizdo du kartus 

 Vaizdas atsiras raudonai pažymėtame langelyje. 

Tokiais būdais galite sukelti norimus vaizdus ne tik iš vieno tyrimo, bet ir iš kelių skirtingų, tam, kad galėtumėte juos lengvai 

palyginti. Spustelėkite ant vienos iš piktogramų  ir jūsų pasirinktas vaizdų išdėstymas atitinkamai bus padalintas viename iš 

langų.  

 

Pav. 21. Vaizdų išdėstymas „Multiple Viewport“. 
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Pastaba! Visos vaizdų manipuliavimo funkcijos gali būti naudojamas „Multiple Viewport“ peržiūros srities režimu 

(pavyzdžiui, "Scroll", "Windowing", "Rotate", "Hand", "Reset"). 
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Kelių tyrimų vaizdų keitimas vienu metu 

 

Skirtingų serijų sinchronizuotai vaizdų peržiūrai naudokite „Lock Scroll“ mygtuką, labai palengvinantį darbą: 

 iš kelių skirtingų serijų susikelkite po pirmąjį kiekvienos tyrimų serijos vaizdą:  

 Spustelėkite mygtuką „Lock Scroll“:  

 Kai šis mygtukas aktyvus, t.y. raudonos spalvos , sukdami pelės ratuką, keisite visus vaizdus vienu metu. 

 Jeigu mygtukas neaktyvuotas, tai sukant pelės ratuką, keisis tik vieno pažymėto tyrimo vaizdai.  

 

aktyvavus „Lock scroll“ mygtuką, vaizdus galite keisti ne tik pelės ratuko pagalba, bet ir klaviatūros krypties 

klavišais. 
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Tiriamo vaizdo lokalizacijos nustatymas – pjūvių pozicijos atvaizdavimas 

Atsidarius kelis tyrimo vaizdus, Jūs galite vienu mygtuko paspaudimu pamatyti tiriamo vaizdo lokalizaciją: 

 į langelius ekrane sudėkite tiriamus vaizdus 

 pažymėkite vieną iš vaizdų, kurio lokalizaciją norite sužinoti kitų vaizdų atžvilgiu 

 paspauskite meniu juostoje esantį mygtuką „Reference Lines“:  

 vaizduose atsiras geltonos linijos, nurodančios, kurioje vietoje yra Jūsų pažymėtas vaizdas: 

 

Paprastai naudojamas CT arba MR tyrimuose, kai tyrimą sudaro keletas vaizdų atliktų skirtingose 

plokštumose. 

 

Pav. 22. „Reference line“ funkcija. 
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Vaizdų tvarkymas 

 

Tiriamus vaizdus galite įvairiai tvarkyti, analizuoti pagal Jums reikalingus kriterijus. Tam naudojami šie mygtukai: 

 

Pav. 23. Vaizdų tvarkymo įrankiai. 

 

Visi vaizdų tvarkymo įrankiai deaktyvuojami video peržiūros metu. 

Plačiau apie kiekvieną iš jų: 

 

„Windowing“ mygtuku galite keisti vaizdo šviesumo lygį, t. y., keisti vaizdo lango pločio/lygio parametrus.  

 Spustelėję ant mygtuko dešinėje esančios rodyklės – tuomet atsivers sąrašas, iš kurio galėsite pasirinkti Jums 

reikalingą lygmenį. Pasirinkimo variantai yra šie: 

 
Pav. 24. Vaizdo šviesumo keitimo 

galimybės. 

Default – standartinis, iš anksto nustatytas šviesumo lygis, taikomas visiems 

vaizdams 

Auto – programa automatiškai parenka tinkamiausią šviesumo lygį pagal vaizdą 

Abdomen – lygmuo, standartiškai taikomas pilvo ertmių vaizdams 

Bone – šviesumo lygis, taikomas kaulų vaizdų peržiūrai 

Cerebrum – didžiųjų smegenų peržiūrai taikomas lygis 

Liver - šviesumo lygis, taikomas kepenų vaizdų peržiūrai 

Lung – šviesumo lygmuo, standartiškai taikomas plaučių tyrimų vaizdams 

Mediastinum - šviesumo lygmuo, standartiškai taikomas tarpuplaučio tyrimų 

vaizdams 

Pelvis – dubens tyrimų vaizdams naudojamas šviesumo lygmuo 

Posterior Fossa – šviesumo lygmuo, standartiškai taikomas kaukolės galinės 

ertmės tyrimams. 

Inverse – mygtukas yra skirtas vaizdo invertavimui. Pavyzdyje žemiau matote 

kairėje invertuotą, o dešinėje originalų tą patį vaizdą: 

 

Pav. 25. Invertuotas ir neinvertuotas vaizdas. 

 

„Ranka“ mygtuko pagalba  galite paslinkti vaizdą: 
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 Spustelėkite kairiu pelės klavišu ant jo vieną kartą 

 tuomet spauskite kairiu pelės klavišu vieną kartą ant vaizdo ir, neatleisdami klavišo, slinkite vaizdą į viršų, apačią, 

kairę arba dešinę pusę. 

 

 

„Zoom“ mygtuko pagalba didinkite arba mažinkite pasirinktą vaizdą, spaudžiant klaviatūros mygtukus + ir 

– bei paspaudus pelės kairį klavišą traukti aukštyn (didinasi) ir žemyn (mažinasi). 

 

 

Paspaudus mygtuką „Lupa“ ant vaizdo atsiras padidinimo stiklas, kuris didina vaizdą dvigubai. Taip pat 

čią funkciją galite aktyvuoti paspaudę raidę „M“. 

 

 

 
 

 

„Fit to Screen“ mygtukas. Spustelėjus šį mygtuką vaizdas yra pritaikomas darbalaukiui, kad visas tilptų į 

darbalaukio ribas. Taigi, jei vaizdas yra per didelis, jis yra sumažinamas, o jei per mažas, tai 

padidinamas. 

 

"Full Screen" mygtukas. Perkelkite pelės žymeklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą. Spauskite ant 

piktogramos ir viso ekrano režimas bus įjungtas. Spustelėkite dar kartą piktogramą arba „ESC“ mygtuką 

savo klaviatūroje, kad išeiti iš viso ekrano režimo. 

 

 
 

 

 

„1:1 Resolution“ mygtuku vaizdą atstatysite į pradinę padėtį. 

 

 

"Reset" mygtukas atstato tyrimo vaizdą į ankstesnę pradinę būseną. 

 

„Thumbnails“ mygtukas naudojamas perkelti įrankių juostą į kairę ekrano pusę arba apačią. 

 

 

 

„Transform“ mygtukas leidžia keisti vaizdo padėtį. Galite rinktis iš kelių padėčių: 
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Pav. 26. Transform mygtuko 

nustatymai. 

Rotate Right – pasuksite vaizdą į dešinę 90 laipsnių kampu 

Rotate Left – vaizdas paverčiamas į kairę pusę 90 laipsnių kampu 

Flip Horizontal – gaunamas veidrodinis horizontalus atspindys 

Flip Vertical – gaunamas veidrodinis vertikalus atspindys 

 

 

„Channels“ mygtukas išryškina pasirinktos spalvos komponentą arba jų visumą balta spalva, o likusias 

spalvas – juoda.  

 

 

„Set scroll“ mygtukas suteikia galimybe keisti serijos vaizdus vedant kursorių nuo vieno vaizdo galo link 

kito. 
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„Cine mode“ funkcija 

Naudodamiesi „Cine mode“ funkcija atskirus tyrimo vaizdus galite sujungti į vieną video. Pasirinkite „Cine mode“ funkciją iš 

kontekstinio meniu ir palaukite, kol video susigeneruos iš vaizdų.  

 

Pav. 27. Cine mode funkcijos atidarymas. 

Šioje funkcijoje vienas vaizdas atitinka vieną kadrą. Norėdami išjungti šią funkciją, tiesiog atidarykite vieną iš vaizdų. 

 

Pav. 28. Cine mode video rodymas. 
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Daugiaplokštuminės rekonstrukcijos (MPR)  

Daugiaplokštuminė rekonstrukcija (Multi-planar reconstruction) yra paprasčiausias ir informatyviausias rekonstrukcijos 

metodas, siekiant kuo geriau vizualizuoti erdvinį skerspjūvį. 

Norint įjungti šią funkciją, reikia spustelėti  mygtuką. Atsiverus MPR meniu reikia užpildyti: 

 Start Frame – pirmojo kadro numeris iš pasirinktų serijų; 

 End Frame – paskutiniojo kadro numeris iš pasirinktų serijų. 

 

Pav. 29. Kadrų nustatymai. 

Įvedus vertes, iš kurių bus generuojama daugiaplokštuminė rekonstrukcija, spauskite „Show“ mygtuką ir palaukite, kol 

užsikraus vaizdas. Užkrovimo laikas tiesiogiai priklauso nuo pasirinktų kadrų skaičiaus. 

 

Pav. 30. MPR paleidimas. 

Kai MPR paleidimo procesas baigtas, gali pasirodyti įspėjimo pranešimas, kad "Tyrimo vaizdo sluoksniai gali būti neteisingi 

dėl skirtingų vaizdų. 

 

Pav. 31. Įspėjimo žinutė. 
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Užkrovus visus vaizdus, pasileidžia daugiaplokštuminės rekonstrukcijos vaizdas: 

 

Pav. 32. MPR vaizdas. 

Kairysis viršutinis paveiksliukas yra pagrindinis, kuriame galime keisti skerspjūvių vietas. Tai galite padaryti paspaudus kairįjį 

pelės mygtuką ant norimos strėlytės (ji tampa raudona) ir neatleidžiant tempti į norimą vietą. 

Likusieji paveiksliukai atitinka tam tikrą skerspjūvį: 

 MPR1 – horizontalusis skerspjūvis; 

 MPR2 – vertikalusis skerspjūvis; 

 MPR3 – įstrižinis skerspjūvis; 

Dešiniajame kiekvieno paveiksliuko krašte galite pamatyti paciento vardą bei pavardę, jo ID ir data bei laiką, kada buvo 

atliktas tyrimas. 

Tiriamus vaizdus galite įvairiai tvarkyti, analizuoti pagal Jums reikalingus kriterijus. Tam naudojami šie mygtukai: 

 

Pav. 33. MPR įrankiai. 

Šie mygtukai turi tokias pat funkcijas, kaip ir pagrindinėje MedDream mygtukų juostoje. Plačiau apie juos: 

 

 

 

„Windowing“ mygtuko pagalba galite keisti vaizdo šviesumo lygį. 

 

Šio mygtuko pagalba  galite paslinkti vaizdą. 
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Šio mygtuko pagalba galite didinkite arba mažinkite pasirinktą vaizdą, spaudžiant klaviatūros mygtukus + ir 

– bei paspaudus pelės kairį klavišą traukti aukštyn (didinasi) ir žemyn (mažinasi). 

 

 

Measurement mygtukas skirtas atlikti įvairiems matavimams  

 

 

 

 

„MPR“ mygtukas skirtas atlikti skerspjūviams. Galimi pasirinkimai:  

Line – atsiras trys strlytės, kurios daro horizontalų, vertikalų ir įstrižinį skerspjūvius; 

Curve - MPR apskaičiavimai iš jūsų padaryto netiesaus skerspjūvio: 

 

Pav. 34. Curve skerspjūvis. 

Netiesus skerspjūvis visada rodomas MPR1 lange. 

Delete curve – šis funkcija ištrina netiesų skerspjūvį. 

 

Spustelėjus šį mygtuką vaizdas yra pritaikomas darbalaukiui, kad visas tilptų į darbalaukio ribas. Taigi, jei 

vaizdas yra per didelis, jis yra sumažinamas, o jei per mažas, tai padidinamas. 

 

„1:1 Resolution” mygtuku vaizdą atstatysite į pradinę padėtį. 

 

„Transform“ mygtukas leidžia keisti vaizdo padėtį. Galite rinktis iš kelių padėčių: 

Rotate Right – pasuksite vaizdą į dešinę 90 laipsnių kampu 

Rotate Left – vaizdas paverčiamas į kairę pusę 90 laipsnių kampu 
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Flip Horizontal – gaunamas veidrodinis horizontalus atspindys 

Flip Vertical – gaunamas veidrodinis vertikalus atspindys 

 

Šis mygtukas išjungia daugiaplokštuminės rekonstrukcijos funkciją ir sugrąžina pradinį MedDream langą. 

 
Kai vaizdas yra mažinamas arba didinamas keičiasi ir rodyklių dydžiai. 
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Matavimų atlikimas 

 

 

Diagnozė remiantis tik programinės įrangos matavimų įrankiais, gali sukelti pavojų žmogaus 

gyvybei. Įrankiai turi būti naudojami tik kaip pagalbinė informacija. 

 

MedDream pagalba galite atlikti įvairius matavimus ir analizes. Tam naudojas mygtukas „Measure“: 

 

Pav. 35, Matavimo įrankiai. 

Toliau apie kiekvieną iš jų. 

Mygtukas „Intensity“ yra skirtas diagnostinio vaizdo tankiui matuoti. 

Kompiuterinės tomografijos (CT) tyrimai yra matuojami Hounsfieldo vienetais (HU), o visi kiti tyrimai – pikseliais (px). 

Norėdami pamatuoti tam tikro taško tankį, atlikite šiuos veiksmus: 

 atsidarykite norimą tiriamą vaizdąmeniu juostoje paspauskite „Intensity“ mygtuką (jis aktyvuosis ir jo spalva taps 
melsva) 

 su pelyte veskite ant dominančio taško ir iš karto matysite duotojo taško tankį, bei jo koordinates: 

 

Pav. 36. Tankio matavimas. 
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Pav. 37. Atstumo matavimas. 

„Line“ mygtukas padeda nustatyti tiesinį atstumą milimetrais 

tarp objektų: 

 iš atsidariusio „Measure“ sąrašo pasirinkite komandą 

„Line“ 

 užveskite kursorių ant pradinio tiriamo vaizdo taško, 

spustelėkite vieną kartą ir atleiskite klavišą 

 veskite kursorių iki galutinio taško, spustelėkite kairį 

pelės klavišą ir jį atleiskite 

 atsiras tiesinio atstumo rezultatas, pažymėtas 

geltonai: 

 

 

Pav. 38. Kampų tarp tiesių matavimas. 

Atlikę kelis tiesinius matavimus, galite lengvai apskaičiuoti 

kampus tarp tiesių. 

Tam padaryti, atlikite šiuos veiksmus: 

 spauskite ant „Measure“ mygtuko 

 pasirinkite komandą „Show Angles“ (prie jos iš karto 

užsidės varnelė) 

 ją nuspaudus, tiriamame vaizde iš karto bus 

apskaičiuoti kampai: 

 

 

Pav. 39. Kampo matavimas. 

Mygtukas „Angle“ yra skirtas apskaičiuoti kampui: 

 Užveskite pelytės rodyklę ant vaizdo taško nuo kurio 

norėtume pradėti matuoti 

 Spauskite kairįjį pelytės klavišą ir nuveskite kursorių 

iki antrojo taško  

 tada spauskite kairįjį pelytės klavišą ir veskite kursorių 

iki paskutiniojo taško 

 vėl spustelėkite kairįjį pelytės klavišą - ekrane bus 

matomas kampas tarp dviejų tiesių. 
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Pav. 40. Parametro matavimas. 

Mygtukas „Polyline“ yra skirtas apskaičiuoti kelių linijų 

perimetrui: 

 Užveskite pelytės rodyklę ant vaizdo taško nuo kurio 

norėtume pradėti matuoti; 

 Spauskite kairįjį pelytės klavišą vieną kartą (ir iškart 

atleiskite, nelaikykite nuspaudę) ir nuveskite kursorių 

iki antrojo taško, ant kurio vėl spauskite kairįjį pelytės 

klavišą vieną kartą; 

 Tada veskite kursorių iki trečiojo, ketvirtojo ir t.t. taško, 

ant kiekvieno iš jų vis paspausdami kairįjį pelytės 

klavišą vieną kartą; 

 Kai jau atvesite liniją iki paskutiniojo taško, 

paspauskite kairį pelytės klavišą du kartus ir gausite 

visų linijų bendrą perimetrą. 

 

 

Pav. 41. Perimetro ir ploto matavimas. 

„Area“ mygtuko pagalba galite apskaičiuoti ir perimetrą ir 

plotą: 

 atlikite lygiai tuos pačius veiksmus kaip ir su 

„Polyline“ mygtuku (žr. aukščiau) 

 apibrėžus norimą plotą, spustelėkite kairiuoju pelės 

klavišu du kartus 

 išvysite apskaičiuotą objekto perimetrą (mm) ir plotą 

(mm2) 

 

 

Pav. 42. Tūrio matavimas. 

Mygtukas „Volume“ yra naudojamas norint apskaičiuoti 

dominančio objekto tūrį. Tūriui apskaičiuoti: 

 Iš „Measure“ meniu pasirinkite komandą „Volume“; 

 Užveskite pelytės rodyklę ant viršutinio dominančio 

objekto vaizdo taško nuo kurio norėtume pradėti 

matuoti; 

 Spauskite kairįjį pelytės klavišą vieną kartą (ir iškart 

atleiskite, nelaikykite nuspaudę) ir nuveskite kursorių 

iki antrojo taško, ant kurio vėl spauskite kairįjį pelytės 

klavišą vieną kartą; 

 Tada veskite kursorių iki trečiojo, ketvirtojo ir t.t. taško, 

ant kiekvieno iš jų vis paspausdami kairįjį pelytės 

klavišą vieną kartą; 

 Pasiekę apatinį dominančio objekto vaizdo tašką, 

spustelėkite kairį pelytės klavišą du kartus, tam, kad 

būtų aiškus tiriamo objekto aukštis h. 

 Toliau vėl veskite kursorių iki sekančių taškų, ant 
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kiekvieno iš jų vis paspausdami kairįjį pelytės klavišą 

vieną kartą; 

 Kai jau atvesite liniją iki pirmojo taško, paspauskite 

kairį pelytės klavišą du kartus ir gausite dominančio 

objekto perimetrą (cm), plotą (cm2) ir tūrį (cm3). 

 

Pav. 43. Laiko ir greičio integralo apskaičiavimas. 

Mygtukas „VTI“ (Velocity Time Integral) yra naudojamas norint  

apskaičiuoti dominančio objekto laiko ir greičio integralą. Jis 

matuoja atstumą, per kurį kraujas cikliškai išleidžia kraują. 

„VTI“ apskaičiuoti: 

 Iš „Measure“ meniu pasirinkite komandą „VTI“; 

 Spauskite kairįjį pelytės klavišą vieną kartą (ir iškart 

atleiskite, nelaikykite nuspaudę) ir nuveskite kursorių 

iki antrojo taško, ant kurio vėl spauskite kairįjį pelytės 

klavišą vieną kartą; 

 Tada veskite kursorių iki trečiojo, ketvirtojo ir t.t. taško, 

ant kiekvieno iš jų vis paspausdami kairįjį pelytės 

klavišą vieną kartą; 

 Pasiekę galutinį dominančio objekto vaizdo tašką, 

spustelėkite kairį pelytės klavišą du kartus, tam, kad 

būtų baigtas matavimas. 

 

 

„VTI“ gali būti matuojamas TIK ultragarsiniuose tyrimuose. 
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Pav. 44. Vidutinio pikselių vertės nuokrypio matavimas. 

Mygtukas „STD“ (standart deviation) yra naudojamas norint 

apskaičiuoti vidutinį pikselių vertės nuokrypį. 

 Iš „Measure“ meniu pasirinkite komandą „STD“; 

 Paspaudus mygtuką atsiranda mažas kvadratas su 

vidurkio (Mean) ir standartinio nuokrypio (StDev) 

apskaičiavimai, pasirinktoje vietoje.  

 

 

Pav. 45. Kalibracijos nustatymas. 

Mygtukas „Callibration“ yra naudojamas norint pakeisti 

matavimo mastelį: 

 Iš „Measure“ meniu pasirinkite komandą 

„Callibration“; 

 Paspaudus mygtuką iššoka naujas langas, kuriame 

galima pasirinkti norimą mastelį (žr. žemiau). Čia 10 

milimetrų atitinka 100 pikselių. 

 

 

Jeigu bus palikta 10mm = 0, tada bus pateikiami pradiniai nustatymai. 

 

Pav. 46. Kobo kampas. 

Kobo kampas („Cobb angle“) mygtukas naudojamas 

pamatuoti kampą tarp dviejų linijų. Norėdami pamatuoti kampą: 

 Iš „Measure“ meniu pasirinkite komandą „Cobb 

angle“; 

 Pasirinkite vaizdą, kuriame norite pamatuoti kampą; 

 Paspauskite bet kurioje vaizdo vietoje ir dvi linijos 

atsiras viduryje vaizdo; 

 Galite keisti linijų vietą ir poziciją. 

 

Mygtukas „Points“ naudojamas žymėti tam tikrus taškus ant tyrimo. 

 Nuveskite pelės žymeklį ant taško, kurį norite pažymėti. Tada spustelėkite kairįjį pelės mygtuką. 

 Perkelkite pelės žymeklį į kitą tašką ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką. 

 Kartokite tol, kol turėsite norimą skaičių pažymėtų taškų. 
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Pav. 47. Taškų žymėjimas. 

„Delete All” mygtukas skirtas išvalyti visiems matavimams. 

 Visi matavimai gali būti atlikti daugiau nei vieną kartą ant to pačio tyrimo. 

Mygtukas „Save Annotation“ yra naudojamas išsaugoti matavimų komentarus. 

 Paspauskite mygtuką "Measure" ir pasirinkite "Save Annotation" iš sąrašo. 

 Ekrane atsiras žemiau parodytas langas su žinute, kad jūsų anotacija buvo išsaugota.  

 

Pav. 48. Save Annotation funkcija. 

 

„VHS“ matavimas (Vertebral Heart Scale) yra skirtas matuoti širdies dydį ir įvertinti širdies padidėjimą. Šis matavimas 

galimas tik su VET licencija. 

Norėdami atlikti VHS matavimą: 

 pasirinkite "VHS" matavimą, 

 užveskite pelės žymeklį ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką ant taško, nuo kurio norite pradėti matuoti ilgąją ašį (L), 

 perkelkite žymeklį į antrąjį tašką ir vėl paspauskite kairįjį pelės mygtuką, 

 bus rodomas didžiosios ašies taško linija, 

 užveskite pelės žymeklį ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką ant taško, nuo kurio norite pradėti matuoti trumpąją ašį 

(S), 

 perkelkite žymeklį į antrąjį tašką ir vėl paspauskite kairįjį pelės mygtuką, 

 bus rodoma mažosios ašies taško linija, 
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Pav. 49. Ilgosios ašies taškas.               Pav. 50. Trumposios ašies taškas.   

              

 siekiant nustatyti SL tašką, padėkite pelės žymeklį ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką ant taško, nuo kurio norite 

pradėti matuoti S ir L linijas, 

 bus rodomos S ir L linijos (43 pav.). 

 

Pav. 51. VHS matavimas.  

 

 jūs galite pasukti linijas vilkdami linijų (taškų) galus pagal jūsų poreikius. Paspauskite kairįjį pelės žymeklį ant 

geltono taško (pažymėtas raudonai) ir vilkite liniją į tokią padėtį, kurioje norite, kad ji būtų (44 pav.) Vidurinis taškas  

(S ir L linijos susikirtimo taškai) leidžia judinti S ir L linijas tuo pačiu metu. 
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Pav. 52. Rotacijos demonstravimas.  

 

Mygtukas „Norberg Angle“  (Norbergo kampas) naudojamas įvertinti šunų klubus. Šis matavimas galimas tik su VET 

licencija. 

Norint išmatuoti kampą: 

 padidinkite pasirinkto tyrimo vaizdą ir pasirinkite Norberg Angle matavimą, 

 paspauskite kairįjį pelės mygtuką ir matavimas atsiras, 

 

Pav. 53. Norbergo kampo matavimas 

 perkelkite pelės žymeklį ant apskritimo (arba apskritimo centro) ir vilkite, kad pakeisti apskritimo poziciją, kaip jums 

reikia (46 pav.), 

 pakartokite tą patį procesą su kitu apskritimu.  

 

Pav. 54. Norbergo kampo apskritimo pozicija. 



Matavimų atlikimas  38 

 

 

MedDream WEB DICOM peržiūros v5.0 naudotojo instrukcijos 

 

 

 siekiant sureguliuoti apskritimo dydį - perkelkite pelės žymeklį į išorinį apskritimo tašką ir vilkite jį (47 pav), 

 

Pav. 55. Apskritimo dydžio reguliavimas. 

 norėdami reguliuoti kampus - perkelkite pelės žymeklį į linijos pabaigą (apie tašku) ir vilkite jį, 

 Norbergo kampas bus apskaičiuotas (48 pav.) 

 

Pav. 56. Norbergo kampo matavimo demonstracija. 
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Pav. 57. Norbergo kampas. 

 

 

 „Delete All” mygtukas skirtas išvalyti visiems matavimams. 

 
Visi matavimai gali būti atlikti daugiau nei vieną kartą ant to pačio tyrimo. 
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Vaizdų ir serijų spausdinimas 

Norėdami atspausdinti reikalingą tyrimą ar seriją, meniu juostoje lango viršuje spustelėkite mygtuką „Print“  

(aktyvus tik vaizdams). Yra dvi spausdinimo galimybės: 

 

Pav. 58. Spausdinimas. 

 Spauskite „Print“, jei norite spausdinti tik pasirinktą vaizdą; 

 Spauskite „Print Series“, norėdami atspausdinti visą tyrimo seriją (tik vaizdus). Pasirinkus šį tipą, turite pasirinkti, 

kiek vaizdų pageidaujate ant vieno lapo: vieno, dviejų ar keturių.  

 

Pav. 59. Vaizdų skaičiaus puslapyje pasirinkimas. 
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Vaizdų saugojimas 

Spustelėkite ant  piktogramos ir atsiradusioje lentelėje pasirinkite norimą formatą: JPG, DICOM arba TIFF ir 

pasirinkite išsaugoti vieną paveiksliuką/video (Save Active Image/Video), visą seriją paveiksliukų (Save Active Series) arba 

vieną tyrimą (žr. žemiau):  

 

Pav. 60. Vaizdų saugojimas. 

Pasirinkus norimus nustatymus, spauskite mygtuką „Save“ ir atsiradusioje lentelėje pasirinkite aplanką, kur norite saugoti 

vaizdus, norimą formatą ir saugomo failo pavadinimą. Pasirinkę dar kartą spauskite mygtuką „Save“: 

 

Pav. 61. Saugojimo vietos pasirinkimas. 

Norėdami uždaryti „Save“ langą, spustelėkite ant mygtuko . 
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Duomenų persiuntimas ir įrašymas  

MedDream programa leidžia vartotojui parsiųsti ir išsaugoti reikalingus duomenis apie pacientą ar tam tikrus tyrimus. Vieną 

iš šių funkcijų atlieka „Forward“ mygtukas , esantis meniu juostos viršuje, kaip ir parodyta paveikslėlyje žemiau: 

 Paspaudus „Forward“ mygtuką, atsidaro lentelė, kurioje galima pasirinkti, į kurią darbo stotį persiųsti duomenis iš 

archyvo: 

 

Pav. 62. Duomenų persiuntimas. 

 pasirinkite prietaisą iš sąrašo; 

 paspauskite mygtuką „Forward To“.  

 norėdami uždaryti langą, spauskite mygtuką „Close“.  

 Įrašymui į CD/DVD laikmeną spauskite mygtuką „Burn“ ir vykdykite šiuos veiksmus: 

 pasirinkite tyrimą, kurį norite įrašyti; 

 spauskite mygtuką „Burn“. Nuspaudus mygtuką matomas įrašymo meniu: 
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Pav. 63. Duomenų įrašymas į CD/DVD. 

 spauskite klavišą „Export“. Nuspaudus klavišą vyksta eksportavimas: 

 pasibaigus eksportavimui šiame lange atsiranda dvi galimybės: 

 

Pav. 64. Duomenų įrašymo meniu. 

 galite pasirinkti vieną iš dviejų galimybių: 

1. „Download ISO“ - parsiunčiama paruošta byla įrašymui į CD. 

2. „Burn Now“ - atlieka paruošiamuosius darbus ir įrašo į CD savarankiškai.  

 

ATSARGIAI – GALIMYBĖ SUGADINTI ĮRANGĄ 

 

MedDream yra nesuderinama su UAB „Softneta“ sukurtu CD Viewer (kitaip vadinamu „DICOMDIR Viewer“), pradedant 

nuo 3.12 versijos. Tiek naudojantis Viewer, tiek MedDream gali iškilti licencijavimo klaidos, jei Viewer yra leidžiamas 

tame pačiame kompiuteryje kaip ir MedDream. Jeigu norite patikrinti įrašytą CD, paleisdami Viewer, darykite tai kitame 

kompiuteryje arba laikinai sustabdykite WEB serverio programą, kuri aptarnauja MedDream. 
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MedDream Web DICOM mobili versija 

Prisijungimas prie MedDream Web DICOM mobiliosios versijos  

 

Norint prisijungti prie medicininių vaizdų peržiūros programos MedDream mobiliosios versijos, reikia: 

 Interneto naršyklėje įvesti adresą, kurį nurodė programos administratorius. Įvedus adresą, atsidaro prisijungimo 

langas:   

 

Pav. 65. Prisijungimo langas (mobili versija). 

 Langelyje „Username“ įveskite jums suteiktą prisijungimo vardą. 

 Langelyje „Password“ įveskite slaptažodį. Jeigu pamiršote slaptažodį, kreipkitės į savo sistemos administratorių.  

 Palietus „Login“ langelį turėtumėte prisijungti prie mobilios MedDream versijos. 
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Tyrimų paieška mobiliojoje MedDream versijoje 

Paieškos pagalba greitai rasite norimą tyrimą. Rekomenduojame išsiaiškinti visas paieškos meniu galimybes ir išnaudoti jos 

teikiamus privalumus, nes taip sutrumpinsite paieškos laiką.  

Norint rasti anksčiau atliktą tyrimą, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Atlikus prisijungimo veiksmus turėtų atsidaryti paieškos langas: 

 

Pav. 66. Paieškos langas (mobili versija). 

2. Pasirinkite paieškos kriterijus (standartiškai būna parinkti kriterijai pagal „Pacient ID“ (Paciento ID), „Pacient Name“ 
(Paciento Vardas) ir „Study Description“ (Tyrimų Aprašymas).  

3. Norint sukonkretizuoti paiešką, pasirinkite periodą kada tyrimas galėjo būti atliktas. Periodas gali būti pasirinktas 

naudojant vieną iš dviejų tyrimo periodo paieškos būdų.  

 Tyrimo datą galima pasirinkti iš sąrašo „Date within last“ (Data per paskutinias) pasirenkant datas kada tyrimas galėjo 
būti atliktas: “1d” (esama diena), “3d” (3 dienų intervalas), “1w” (1 savaitės intervalas), “1m” (1 mėnesio intervalas) ar 
“Any” (bet koks). 

 

Pav. 67. Paieškos langas pagal datą (1) (mobili versija). 
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 Galite dar labiau susiaurinti paiešką pasirinkdami laikotarpį, kada galėjo būti atliktas tyrimas. Bakstelėjus raudonai 

pažymėtą piktogramą (Pav.56) aktyvuojasi datos paieškos laukeliai, tada galima nurodyti paieškos laiko imtį: 

 

Pav. 68. Paieškos langas pagal datą (2) (mobili versija). 

4. Pasirinkite, kokiu diagnostikos būdu buvo atliktas tyrimas (sutrumpinimų reikšmės pateiktos kitame lape): 

 CR, CT, DX, ECG, ES, IO, MG, MR, NM, OT, PX, RF, RG, SC, US, XA, XC. Sistema turėtų leisti pasirinkti 
kelis galimus diagnostikos būdus. Prilieskite raudonai pažymėtą piktogramą (Pav.57). 

 

Pav. 69. Paieškos langas pagal diagnostikos būdus (1) (mobili versija). 
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Dabar galite pridėti jūsų pageidaujamą galimą tyrimo metodą bakstelėję ant jūsų pasirinkto ar keleto pasirinktų diagnostikos 

būdų (Pav.58). 

 

Pav. 70. Paieškos langas pagal diagnostikos būdus (2) (mobili versija). 

* Suntrumpinimų reikšmės: 

CR – kompiuterinė radiografija 

(Computed Radiography) 

CT – kompiuterinė tomografija 

(Computed Tomography) 

DX – skaitmeninė radiografija (Digital 

Radiography) 

ES – endoskopija (Endoscopy) 

IO –  ultra-oral radiografija (Ultra-Oral 

Radiography) 

MG – mamografija (Mammography) 

MR – magnetinis rezonansinis tyrimas 

(Magnetic Resonance) 

XC – išorinio fotoaparato fotografija 

(External camera photography) 

NM – branduolinės medicinos tyrimas 

(Nuclear Medicine) 

OT – kita (Other) 

PX –  panoraminė rentgeno nuotrauka 

(Panoramic X-Ray) 

RF – fluoroskopija (Radio Fluoroscopy) 

RG –  radiografinis vaizdavimas 

(Radiographic Imaging) 

SC –  antrinis fiksavimas (secondary 

capture) 

US – ultragarsas (Ultra Sound) 

XA – angiografija (X-Ray Angiography) 

ECG – Elektrokardiografija 

(Electrocardiography) 

 

  

5. Pasirinkus visus paieškos kriterijus, bakstelėkite „Search“ (Paieška) piktogramą  
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6. Atsivers langas su paieškos rezultatais: 

 

Pav. 71. Paieškos rezultatai (mobili versija). 

7. Tam kad pamatyti savo norimo tyrimo rezultatus, vieną kartą bakstelėkite ant pasirinkto tyrimo vaizdo ir jis atsidarys 

(Pav.60): 

 

Pav. 72. Paveiksliuko pasirinkimas (mobili versija). 
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Tyrimų vaizdų peržiūra, analizė ir tvarkymas mobilioje MedDream versijoje 

 

Tiriamus vaizdus galite įvairiai tvarkyti, analizuoti pagal Jums reikalingus kriterijus. Vaizdų tvarkymo įrankių juosta yra 

pažymėta raudonai apačioje esančiame paveikslėlyje: (Pav.60): 

 

Pav. 73. Vaizdų tvarkymo įrankių juosta (mobili versija). 

Plačiau apie kiekvieną iš jų: 

 Ši piktograma (Windowing) naudojama norint keisti vaizdo šviesumo lygį, t.y. keisti vaizdo lango pločio/lygio 

parametrus.  

 Bakstelėję ant piktogramos galėsite didinti arba mažinti šviesumo lygį.  

 Bakstelėkite ir toliau laikykite pirštą ant norimo pasirinkto tyrimo vaizdo išlaikydami kontaktą galėsite slinkti savo 

pirštą aukštyn ir žemyn taip didindami arba mažindami vaizdo šviesumo lygį.  

 Ši piktograma (Set scroll) naudojama norint keisti serijos vaizdus vedant pirštą per pasirinktą vaizdų seriją.  
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Norėdami padidinti arba sumažinti (Zoom in / Zoom out) pasirinktą vaizdo mastelį, Jums tiesiog tereikia bakstelėti 

ant norimo vaizdo bei nykščio ir smiliaus pagalba sutraukiant ir atitraukiant pirštus galima didinti ir mažinti norimą vaizdą.  

 Šios piktogramos pagalba galima paslinkti vaizdą į norimą poziciją:  

 Vieną kartą bakstelėkite ant piktogramos; 

 Bakstelėjus laikykite pirštą ant vazido, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte; 

 Paslinkę vaizdą į norimą poziciją, pirštą atleiskite. 

 

 “Transform” piktograma leidžia keisti vaizdo pradinę padėtį.  

 Vieną kartą bakstelėkite ant piktogramos; 

 Iš iššokusio lango meniu pasirinkite norimą vaizdo keitimo būdą; 

 Norėdami išeiti iš iššokusio lango bakstelėkite „X“ ir meniu užsidarys. 

 

Pav. 74. Vaizdo padėties keitimo galimybės (mobili versija). 

 

 

 

 Rotate Right – pasuksite vaizdą į dešinę 90 laipsnių kampu 

 Rotate Left – vaizdas paverčiamas į kairę pusę 90 laipsnių kampu 
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 Flip Horizontal – gaunamas veidrodinis horizontalus atspindys 

 Flip Vertical – gaunamas veidrodinis vertikalus atspindys 

 Default – grįžti į iš anksto pasirinktą automatinį variantą. 
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Matavimų atlikimas mobiliojoje MedDream versijoje 

 

MedDream pagalba galite atlikti įvairius matavimus ir analizes. Tam naudojama piktograma „Measure“: 

 Šios piktogramos pagalba galima pamatuoti vaizdą naudojant keletą skirtingų būdų.  

 Kartą bakstelėjus piktogramą, iššaukiamas  langas (pažymėtas raudonai), kurį bakstelėjus atidaromas 

matavimo įrankių meniu.  

 Bakstelėkite vieną iš matavimo būdų ir iššaukite norimą matavimo atlikimo būdą. 

 Norėdami uždaryti iššokusį langą, bakstelėkite „X“ mygtuką, esantį dešiniajame ekrano kampe.  

 

Pav. 75. Matavimo įrankių meniu (mobili versija). 

Line – padeda padeda nustatyti tiesinį atstumą milimetrais tarp objektų; 

Angle – yra skirtas apskaičiuoti kampui; 

Polyline – skirtas apskaičiuoti kelių linijų perimetrui; 

Clear – išvalo visus matavimus ir gįžta į pradinį vaizdo rodymą. 
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 Iš atsidariusio „Measure“ sąrašo pasirinkite komandą „Line“; 

 Vieną kartą bakstelėkite ant pradinio tiriamo vaizdo taško; 

 Dar kartą bakstelėkite ant galinio tiriamo vaizdo taško; 

 Atsiras tiesionio atstumo matavimo rezultatas, pažymėtas geltonai. 

 

Pav. 76. Atstumo matavimas (mobili versija). 

 

 

 Iš atsidariusio „Measure“ sąrašo pasirinkite komandą „Angle“; 

 Vieną kartą bakstelėkite ant vaizdo taško nuo kurio norėtumėte pradėti matuoti; 

 Antrą kartą bakstelėkite ant antro vaizdo taško; 

 Dar kartą bakstelėkite ant paskutiniojo taško; 

 Ekranes bus matomas kampas tarp dviejų tiesių. 
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Pav. 77. Kampo matavimas (mobili versija). 

 

 Bakstelėkite ant vaizdo taško nuo kurio norėtumėte pradėti matuoti;  

 Tada bakstelėkite ant antrojo, trečiojo, ketvirtojo ir t.t. taško; 

 Kai jau atvesite liniją iki paskutiniojo taško, ekrane atsiras visų linijų bendras perimetras. 

 

Norėdami pašalinti visus matavimus atlikite žemiau pateiktus žingsnius: 

 Iš atsidariusio „Measure“ sąrašo pasirinkite komandą „Clear“; 

 Bakstelėkite „Clear“ ant iššokusio lango;  

 Visi Jūsų iki šiol daryti matavimai ant pasirinkto vaizdo bus panaikinti. 
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Kontekstinis meniu mobilioje MedDream versijoje 

 

Norėdami atidaryti kontekstinį meniu su tokiom funkcijom, kaip „User settings“ (Vartotojo parametrai), „About“ (Apie), 

„Search“ (Paieška), „Log out“ (Atsijungti), bakstelėkite ant dešiniajame viršutiniame ekrano kampe esančią piktogramą 

pažymėtą raudonai (Pav.66) ir atsidarys paildomas kontekstinio meniu langas: 

 

Pav. 78. Kontekstinis meniu (mobili versija). 

 

 Ši funkcija Jums leidžia pasirinkti peržiūros režimą (8 arba 16 bitų): 

 

Pav. 79. Peržiūros režimas (mobili versija). 

 Bakstelėjus atsivers informacinis langas, kuriame pateikta toliau išvardinta informacija: 

1. Programinės įrangos pilnas pavadinimas su versijos numeriu; 

2. Version – pilnas versijos numeris ir leidimo data; 

3. Build date - sukūrimo data; 

4. Medical device class – medicininio prietaiso klasė; 
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5. Licensed to – užregistruotos organizacijos pavadinimas; 

6. Current connections – licencijos dydis ir prisijungusių naudotojų skaičius; 

7. Modules – išvardinti moduliai (gali būti Report, ECG, Video); 

8. Valid to – licencijos galiojimo terminas; 

9. Update to – terminas, iki kada teikiamas techninis aptarnavimas; 

10. Contacs – Softneta UAB kontaktai. 

 

Pav. 80. Informacinis langas (mobili versija). 

 Grąžina atgal į paieškos langą. 

 Atsijungti, kai prieiga prie programos jau nebereikalinga. 

 Mygtukas kairiajame viršutiniame kampe leidžia Jusms grįžti į ankstesnį puslapį arba ekraną.  
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MedDream Web DICOM Viewer HTML5 platforma 

Prisijungimas prie MedDream Web DICOM HTML5 

 

Norint prisijungti prie medicininių vaizdų peržiūros programos MedDream HTML5, reikia: 

 Interneto naršyklėje įvesti adresą, kurį nurodė programos administratorius. Įvedus adresą, atsidaro prisijungimo 

langas:   

 

Pav. 81. Prisijungimo langas. 

 Langelyje „Username“ įveskite jums suteiktą prisijungimo vardą; 

 Langelyje „Password“ įveskite slaptažodį. Jeigu pamiršote slaptažodį, kreipkitės į savo sistemos administratorių; 
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Tyrimų paieška MedDream HTML5 platformoje 

 

Paieškos pagalba greitai rasite norimą tyrimą. Rekomenduojame išsiaiškinti visas paieškos meniu galimybes ir išnaudoti jos 

teikiamus privalumus, nes taip sutrumpinsite paieškos laiką.  

Norint rasti anksčiau atliktą tyrimą, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Spauskite mygtuką „Paieška“, esantį viršutiniame kairiajame kampe. Atsidarys paieškos langas: 

 

Pav. 82. Paieškos langas. 

2. Pasirinkite paieškos kriterijus (standartiškai būna parinkti kriterijai „Paciento ID“ arba „Paciento vardas“).  

Norėdami susiaurinti paiešką, galite naudoti du skirtingus paieškos kriterijus. 

Kriterijų pakeitimui tiesiog spustelėkite ant trikampėlio dešinėje, ir išsirinkite norimą kriterijų iš atsidariusio sąrašo:  

Ieškoti tyrimo galite pagal šiuos kriterijus: 

 „Paciento name“ - laukelyje įvedate paciento vardą ir/arba pavardę; 

 „Pacient ID“ - parašote paciento asmens kodą; 

  „Accession Number“ 

 „Description“ - parašote kelis raktažodžius iš aprašymo; 

 „Source AE“ – šaltinio prietaisas. 

 

Pav. 83. Paieškos kriterijai. 

Kiekvienas laukas turi  mygtuką. Galite suskirstyti kiekvieną iš jų didėjimo arba mažėjimo tvarka. Spustelėkite vieną 

kartą ir pasirinktos srities tvarka keisis nuo didėjančios į mažėjančią ir atvirkščiai. 

• Didėjančia tvarka – išdėstyti nuo mažiausio iki didžiausio (didėja); 

• Mažėjančia - išdėstyti nuo didžiausio iki mažiausio (mažėja). 
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3. Galite dar labiau susiaurinti paiešką pasirinkdami laikotarpį, kada galėjo būti atliktas tyrimas. Tai galima padaryti 

naudojant du skirtingus laikotarpio paieškos kriterijus. 

 Pasirinkti tyrimų datą galite iš greitojo sąrašo (4 pav.): "1d" (dabartinė diena), "3D" (3 dienų intervalas), "1W "(1 savaitės  

intervalas)," 1m "(1 mėnesio intervalas) arba" Bet koks "(joks konkretus laikotarpis) 

 

Pav. 84. Paieška pagal datą (1). 

 Norint nurodyti tyrimų datą spustelėkite viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkite iš iššokančio lango laikotarpio datos 

pradžia ir pabaigą 

 Pasirinkite, kokiu diagnostikos būdu buvo atliktas tyrimas: 

 

Pav. 85. Paieška pagal datą (2). 

5. Pasirinkite, kokiu diagnostikos būdu buvo atliktas tyrimas: 

 

Pav. 86. Paieška pagal diagnostinio tyrimo būdą (1). 

Be to, galite pasirinkti visus įmanomus būdus, paspaudę mygtuką "Visi", arba galite pasirinkti "Bet koks": 

 

Pav. 87. Paieška pagal diagnostinio tyrimo būdą (2). 
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* sutrumpinimų reikšmės: 

CR – kompiuterinė radiografija (Computed Radiography) 

CT – kompiuterinė tomografija (Computed Tomography) 

DX – skaitmeninė radiografija (Digital Radiography) 

ES – endoskopija (Endoscopy) 

IO –  ultra-oral radiografija (Ultra-Oral Radiography) 

MG – mamografija (Mammography) 

MR – magnetinis rezonansinis tyrimas (Magnetic 

Resonance) 

XC – išorinio fotoaparato fotografija (External camera 

photography) 

NM – branduolinės medicinos tyrimas (Nuclear Medicine) 

OT – kita (Other) 

PX –  panoraminė rentgeno nuotrauka (Panoramic X-Ray) 

RF – fluoroskopija (Radio Fluoroscopy) 

RG –  radiografinis vaizdavimas (Radiographic Imaging) 

SC –  antrinis fiksavimas (secondary capture) 

US – ultragarsas (Ultra Sound) 

XA – angiografija (X-Ray Angiography) 

5. Pasirinkus visus paieškos kriterijus, viršutiniame kairiajame paieškos meniu kampe spauskite „Ieškoti“ ( ). 

6. Spustelėkite  piktogramą, kad galėtumėte pamatyti vaizdą, kurį norite analizuoti „HTML“ platformoje (88 pav.) 

7. Atsivers langas su paieškos rezultatais:  

 

Pav. 88. Paieškos rezultatai HTML5 platformoje. 

8. Norėdami peržiūrėti tyrimą perkelkite pelės žymeklį ant mažo paveikslėlio kairėje, paspauskite kairįjį pelės žymeklį ir 

vilkite paveikslėlį į lauką dešinėje.  

 

 

 



MedDream Web DICOM Viewer HTML5 platforma  61 

 

 

MedDream WEB DICOM peržiūros v5.0 naudotojo instrukcijos 

 

 

Tyrimų vaizdų peržiūra, analizė ir tvarkymas HTML5 platformoje 

 

Tiriamus vaizdus galite tvarkyti, analizuoti pagal Jums reikalingus kriterijus. Vaizdų tvarkymo įrankių juosta yra parodyta 

žemiau esančiame paveikslėlyje: (Pav. 89): 

 

Pav. 89. Vaizdų tvarkymo įrankių juosta (HTML5). 

Daugiau apie kiekvieną iš jų:  

 Ši piktograma (Windowing) naudojama norint keisti vaizdo šviesumo lygį, t.y. keisti vaizdo lango pločio/lygio 

parametrus.  

 Spustelėkite ant mygtuko dešinėje esančios rodyklės – tuomet atsivers sąrašas, iš kurio galėsite pasirinkti Jums 

reikalingą lygmenį. Pasirinkimo variantai yra šie:  

 
Pav. 90. Vaizdo šviesumo keitimo galimybės 
(HTML5). 

Default – standartinis, iš anksto nustatytas šviesumo lygis, taikomas 
visiems vaizdams 

Auto – programa automatiškai parenka tinkamiausią šviesumo lygį pagal 
vaizdą 

Abdomen – lygmuo, standartiškai taikomas pilvo ertmių vaizdams 

Bone – šviesumo lygis, taikomas kaulų vaizdų peržiūrai 

Cerebrum – didžiųjų smegenų peržiūrai taikomas lygis 

Liver - šviesumo lygis, taikomas kepenų vaizdų peržiūrai 

Lung – šviesumo lygmuo, standartiškai taikomas plaučių tyrimų vaizdams 

Mediastinum - šviesumo lygmuo, standartiškai taikomas tarpuplaučio 

tyrimų vaizdams 

Pelvis – dubens tyrimų vaizdams naudojamas šviesumo lygmuo 

Posterior Fossa – šviesumo lygmuo, standartiškai taikomas kaukolės 

galinės ertmės tyrimams. 

Invert – mygtukas yra skirtas vaizdo invertavimui.  

 Mygtuko “Hand” pagalba galima paslinkti vaizdą į norimą poziciją. Ši funkcija ypač patogi, kai po vaizdo didinimo 

dažniausiai paveikslėlis būna didesnis negu ekranas.  

 Vieną kartą paspauskite ant mygtuko „Hand“; 

 Paspaudę kairįjį pelės klavišo mygtuką ant vaizdo tempkite jį iki norimos vietos ar pozicijos ; 
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 Paslinkę vaizdą į norimą poziciją, atleiskite kairįjį pelės klavišo mygtuką. 

 

Pav. 91. Vaizdų rezoliucijos pasirinkimas 

(HTML5). 

Rezoliucijos mygtukas turi du pasirinkimus “Fit to Screen” arba “Original 

resolution”:  

 „Fit to Screen“ mygtukas. Spustelėjus šį mygtuką vaizdas yra 

pritaikomas darbalaukiui, kad visas tilptų į darbalaukio ribas. Taigi, 

jei vaizdas yra per didelis, jis yra sumažinamas, o jei per mažas, tai 

padidinamas 

 “Original resolution” mygtuku vaizdą atstatysite į pradinę padėtį. 

 

 

 „Set scroll“ mygtukas suteikia galimybę keisti serijos vaizdus vedant kursorių nuo vieno vaizdo galo link kito. 

 „Reset“ mygtukas yra naudojamas atkurti ir ištrinti visus („Reset All“) duomenis arba tik pasirinktus duomenis 

(„Reset Selected“): 

  

Pav. 92. „Reset“ pasirinkimas (HTML5). 

 Norint įjungti šią funkciją, reikia spustelėti „MPR” mygtuką. Atsivėrus MPR meniu reikia užpildyti: 

 Start Frame – pirmojo kadro numeris iš pasirinktų serijų; 

 End Frame – paskutiniojo kadro numeris iš pasirinktų serijų. 

 

Pav. 93. MPR kadrų nustatymai (HTML). 

Vartotojas gali įvesti duomenis pagal kuriuos MPR bus apskaičiuotas. Įvedę duomenis, spauskite mygtuką „Show“ ir 

įrašymas bus pradėtas. 
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Pav. 94. MPR įrašymo procesas (HTML). 

Kai įrašymo procesas bus baigtas, galėsite slinkti pelės ratuką aukštyn ir žemyn virš atvaizdo ir pamatyti vaizdą: Axial, 

Sagittal, Coronal), pasirinktą. 

 „Multi Image“ mygtukas naudojamas,kad galėtumėte lengvai palyginti vaizdus. Spustelėkite ant vienos iš 

piktogramų  ir jūsų pasirinktas vaizdų išdėstymas atitinkamai bus padalintas viename iš langų.  

 

Pav. 95. Multiple Image ekrano padalinimas. 

 

Pastaba! Visos vaizdų manipuliavimo funkcijos gali būti naudojamas „Multiple Image“ peržiūros srities režimu (pavyzdžiui, 

"Scroll", "Windowing", "Rotate", "Hand", "Reset").  

 Mygtukas grąžina pasirinktą ekrano dalį į numatytąjį su vienu vaizdu ant pasirinktos ekrano dalies. 
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Pav. 96. Multiple Image funkcija (Mediastinum režimo peržiūra). 

 Mygtukas padalina ekrano dalį esančią dešinėje į tiek dalių, kiek pasirinksite. Paspaudus kairįjį pelės klavišo 

mygtuką tempkite norimus vaizdus esančius kairėje į lauką dešinėje. Tai palengvina vaizdų lyginimo procedūrą (Pav.93).  

 

Pav. 97. Vaizdų lyginimas (HTML5). 

 “Flip Rotate” mygtukas leidžia keisti vaizdo pradinę padėtį.  

 Vieną kartą spustelėkite ant „Flip Rotate“ mygtuko; 

 Iš iššokusio lango meniu pasirinkite norimą vaizdo keitimo būdą; 
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 Norėdami išeiti iš iššokusio lango spustelėkite „X“ ir meniu užsidarys. 

 

 

Pav. 98. Vaizdo padėties keitimo galimybės (HTML5). 

 

 Rotate Right – pasuksite vaizdą į dešinę 90 

laipsnių kampu 

 Rotate Left – vaizdas paverčiamas į kairę pusę 90 

laipsnių kampu 

 Flip Horizontal – gaunamas veidrodinis 

horizontalus atspindys 

 Flip Vertical – gaunamas veidrodinis vertikalus 

atspindys 

 Clear – grįžti į iš anksto pasirinktą automatinį 

variantą. 
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Matavimų atlikimas HTML5 platformoje 

 

 

Diagnozė remiantis tik programinės įrangos matavimų įrankiais, gali sukelti pavojų žmogaus 

gyvybei. Įrankiai turi būti naudojami tik kaip pagalbinė informacija. 

 

 MedDream pagalba galite atlikti įvairius matavimus ir analizes. Tam naudojas mygtukas „Rulers“: 

 

Pav. 99, Matavimo įrankiai. 
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Pav. 100. Atstumo matavimas. 

„Line“ mygtukas padeda nustatyti tiesinį atstumą milimetrais 

tarp objektų: 

 iš atsidariusio „Rulers“ sąrašo pasirinkite komandą 

„Line“ 

 užveskite kursorių ant pradinio tiriamo vaizdo taško, 

spustelėkite vieną kartą ir atleiskite klavišą 

 veskite kursorių iki galutinio taško, spustelėkite kairį 

pelės klavišą ir jį atleiskite 

 atsiras tiesinio atstumo rezultatas, pažymėtas 

geltonai: 

 

 

Pav. 101. Kampų tarp tiesių matavimas. 

Atlikę kelis tiesinius matavimus, galite lengvai apskaičiuoti 

kampus tarp tiesių. 

Tam padaryti, atlikite šiuos veiksmus: 

 spauskite ant „Rulers“ mygtuko 

 pasirinkite komandą „Show Angles“ (prie jos iš karto 

užsidės varnelė) 

 ją nuspaudus, tiriamame vaizde iš karto bus 

apskaičiuoti kampai: 

 

 

Pav. 102. Kampo matavimas. 

Mygtukas „Angle“ yra skirtas apskaičiuoti kampui: 

 Užveskite pelytės rodyklę ant vaizdo taško nuo kurio 

norėtume pradėti matuoti 

 Spauskite kairįjį pelytės klavišą ir nuveskite kursorių 

iki antrojo taško  

 tada spauskite kairįjį pelytės klavišą ir veskite kursorių 

iki paskutiniojo taško 

 vėl spustelėkite kairįjį pelytės klavišą - ekrane bus 

matomas kampas tarp dviejų tiesių. 

 

 

Pav. 103. Parametro matavimas. 

Mygtukas „Polyline“ yra skirtas apskaičiuoti kelių linijų 

perimetrui: 

 Užveskite pelytės rodyklę ant vaizdo taško nuo kurio 

norėtume pradėti matuoti; 

 Spauskite kairįjį pelytės klavišą vieną kartą (ir iškart 

atleiskite, nelaikykite nuspaudę) ir nuveskite kursorių 

iki antrojo taško, ant kurio vėl spauskite kairįjį pelytės 

klavišą vieną kartą; 

 Tada veskite kursorių iki trečiojo, ketvirtojo ir t.t. taško, 

ant kiekvieno iš jų vis paspausdami kairįjį pelytės 



MedDream Web DICOM Viewer HTML5 platforma  68 

 

 

MedDream WEB DICOM peržiūros v5.0 naudotojo instrukcijos 

 

 

klavišą vieną kartą; 

 Kai jau atvesite liniją iki paskutiniojo taško, 

paspauskite kairį pelytės klavišą du kartus ir gausite 

visų linijų bendrą perimetrą. 

 

 

Pav. 104. Perimetro ir ploto matavimas. 

„Area“ mygtuko pagalba galite apskaičiuoti ir perimetrą ir 

plotą: 

 atlikite lygiai tuos pačius veiksmus kaip ir su 

„Polyline“ mygtuku (žr. aukščiau) 

 apibrėžus norimą plotą, spustelėkite kairiuoju pelės 

klavišu du kartus 

 išvysite apskaičiuotą objekto perimetrą (mm) ir plotą 

(mm2) 

 

 

„Delete All“ mygtukas yra naudojamas pašalinti visus matavimus vienu metu. 

Norėdami pašalinti visus matavimus: 

 pasirinkite atvaizdą, iš kurio norite pašalinti visus matavimus 

 spauskite „Rulers" 

 pasirinkite „Delete All“. 

 

„Delete Selected“ mygtukas yra naudojamas pašalinti pažymėtus matavimus vienu metu. 

Norėdami pašalinti pasirinktus matavimus: 

 pasirinkite atvaizdą, iš kurio norite pašalinti pasirinktą matavimus 

 spauskite „Rulers“ 

 pasirinkite „Delete Selected“. 
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Anotacijų saugojimas HTML5 platformoje 

Anotacijas galite parašyti, peržiūrėti ir išsaugoti. Anotacijų piktograma įrankių juostoje atsiranda tiktada,kai tyrimas yra 

perkeliamas į dešinę ekrano pusę.  

! Pastaba: Ši funkcija yra pilnai valdoma tik HTML5 platformoje. Dirbant Flash platformoje leidžiama tik matyti ar yra 

anotacija, ar ne. Jei raidė „A“ yra šalia tyrimo paveikslėlio kairiajame kampe, tai reiškia, kad šis tyrimas turi anotaciją ir ji gali 

būti pilnai valdoma (peržiūra, redagavimas) tik ant tyrimo atidaryto HTML5 platformoje.  

 

Pav. 105. Anotacijos ženklinimas. 

Norėdami rašyti anotaciją: 

 perkelkite pelės žymeklį į įrankių juostą viršuje ir pasirinkite piktogramą „Rulers“. 

 spustelėkite piktogramą „Rulers“, tada pasirinkite „Text“ iš sąrašo. 

 pasirinkti tašką, kur norite parašyti komentarą/tekstą. 

 spustelėkite kairįjį pelės mygtuką ant pasirinkto taško. 

 atsiras anotacijos teksto langas: 

 

Pav. 106. Anotacijos langas. 

 dukart spustelėkite kairįjį pelės mygtuką ant anotacijos teksto lango ir jis aktyvuosis. 

 rašykite anotaciją savo tyrimui: 
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Pav. 107. Anotacijos teksto langas. 

Norėdami išsaugoti anotaciją: 

 kai jau parašėte anotacijos tekstą galėsite jį išsaugoti. 

 perkelkite pelės žymeklį į įrankių juostą viršuje ir pasirinkite piktogramą „Rulers“. 

 spustelėkite piktogramą „Rulers“, tada pasirinkite „Save annotation“ iš sąrašo. 

 atsiras anotacijos išsaugojimo langas: 

 

Pav. 108. Anotacijos išsaugojimo langas. 

 sistema atidaro anotacijos formą. Ši informacija gali būti užpildyta: 

- pavadinimas (reikalaujama); 

- aprašymas; 

- išsaugojimo tipas: DICOM, JPEG. 

 įveskite pavadinimą ir aprašymą, jei reikia. 

 paspauskite mygtuką „Save“. 

 sistema išsaugo anotaciją su šia informacija: 

- pavadinimas (reikalaujama); 

- aprašymas; 

- atlikti matavimai; 

- anotacijos tekstas. 
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 kai anotacija bus iššsaugota, anotacijos ženklas bus rodomas šalia tyrimo paveikslėlio (žr. 105 pav.) 

Norėdami peržiūrėti anotaciją: 

 jei yra keletas anotacijų, vartotojas gali pasirinkti, kurią iš jų peržiūrėti. 

 norėdami peržiūrėti anotaciją vilkite tyrimo paveikslėlį (tą kuris turi anotacijos ženklą) į pagrindinį ekraną 

ekranodešinėje ir anotacijos piktograma atsiras įrankių juostoje viršuje: 

 

Pav. 109. Anotacijos piktograma. 

 perkelti pelės žymeklį ant „Annotations“ piktogramos. 

 spustelėkite piktogramą ir pasirinkite anotaciją iš sąrašo: 

 

Pav. 110. Anotacijų sąrašąs 

 paspauskite ant anotacijos,kurią pasirinkote peržiūrėti ir ekrane bus rodoma informacija, kuri buvo išsaugota 

anksčiau (tekstas ir matavimai šiuo atveju): 

 

Pav. 111. Anotacijos peržiūra. 
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Duomenų persiuntimas ir įrašymas HTLM5 platformoje 

 Paspaudus „Forward“ mygtuką, atsidaro lentelė, kurioje galima pasirinkti, į kurią darbo stotį persiųsti duomenis iš 

archyvo: 

 

Pav. 112. Duomenų persiuntimas HTML5 platformoje. 

 pasirinkite prietaisą iš sąrašo; 

 paspauskite mygtuką „Forward“.  

 norėdami uždaryti langą, spauskite mygtuką „Close“.  

 Mygtukas skirtas 2 funkcijoms atlikti: 

1. Įrašymui į CD/DVD laikmeną.  

 pasirinkite tyrimą, kurį norite įrašyti; 

 pasirinkite formatą: DICOM,JPG,TIFF,MP4; 

 pasirinkite įrašyti aktyvų vaizdą (Save active image/video), tyrimų vaizdų serijas (Save active series), aktyvų tyrimą 

(Save active study); 

 

Pav. 113. Duomenų įrašymas į CD/DVD HTML5 platformoje. 
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2. Išsaugojimui: 

 atsiradusioje lentelėje pasirinkite norimą formatą: JPG, DICOM arba TIFF ir pasirinkite išsaugoti vieną 

paveiksliuką/video (Save Active Image/Video), visą seriją paveiksliukų (Save Active Series) arba vieną tyrimą (žr. 

Pav.113). 

 pasirinkus norimus nustatymus, spauskite mygtuką „Save“ ir atsiradusioje lentelėje pasirinkite aplanką, kur norite 

saugoti vaizdus, norimą formatą ir saugomo failo pavadinimą. Pasirinkę dar kartą spauskite mygtuką „Save“: 

 

Pav. 114. Saugojimo vietos pasirinkimas. 

Norėdami uždaryti „Save“ langą, spustelėkite ant mygtuko . 
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Kontekstinis meniu MedDream HTML5 platformoje 

 

Norėdami atidaryti kontekstinį meniu su tokiom funkcijom, kaip „About“ (Apie) ir „Log out“ (Atsijungti), spustelėkite ant 

dešiniajame viršutiniame ekrano kampe esančio mygtuko (Pav.115) ir atsidarys papildomas kontekstinio meniu langas: 

 

 

Pav. 115. Kontekstinis meniu (HTML5). 

 

 Paspaudus „About“ mygtuką, atsivers informacinis langas, kuriame pateikta toliau išvardinta informacija: 

 

1. Programinės įrangos pilnas pavadinimas su versijos numeriu; 

2. Version – pilnas versijos numeris ir leidimo data; 

3. GUI version –  

4. Release date – versijos išleidimodata; 

5. Medical device class – medicininio prietaiso klasė; 

6. ID of the notified body – notifikuotos institucijos ID numeris; 

7. License to – užregistruotos organizacijos pavadinimas; 

8. Concurrent connections – licencijos dydis ir prisijungusių naudotojų skaičius; 

9. Modules – išvardinti moduliai (gali būti Report, ECG, Video); 

10. Valid to – licencijos galiojimo terminas; 

11. Update to – terminas, iki kada teikiamas techninis aptarnavimas; 

12. Contacs – Softneta UAB kontaktai. 

 

Norėdami uždaryti „About“ langą, spauskite ant  arba  mygtuko. 
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Pav. 116. Informacinis langas (HTML5). 

Norint uždaryti langą, paspauskite ant mygtuko . 

 Atsijungti, kai prieiga prie programos jau nebereikalinga. 
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Ataskaitų modulis 

 
Modulis neįeina į pagrindinį MedDream WEB DICOM peržiūros paketą. Apie jį teiraukitės į Softneta UAB 

serviso skyrių arba kitais įmonės kontaktais. 

 

Ataskaitų modulio dėka, naudotojas gali redaguoti ar spausdinti ataskaitas. Tai galima atlikti paspaudus ataskaitos ikonėlę, 

esančią viršutinėje tyrimo antraštėje. 

 

Pav. 117. Užpildytos ataskaitos modulio ikona. 

Paspaudus šią ikonėlę atsidarys ataskaitos langas. 

 

Pav. 118. Užpildyta ataskaita. 

Kairėje lango pusėjė pateikti naudotojo ar medicinos įstaigos sukurtų šablonų (angl. template) sąrašas. Naudotojas gali 

laisvai jas pasirinkti, spausdamas „Insert“ mygtuką.  

Ataskaitos lange, naudotojas gali atlikti įvairius veiksmus su ataskaita, pvz., ją spausdinti, redaguoti, pasirinkti šablonus ir t.t. 

Toliau aprašome šiame lange esančius mygtukus ir jų funkcijas: 

 

 
Šablono pasirinkimas. Šis mygtukas aktyvus tik „Edit“ rėžime. Paspaudus šį mygtuką, 

naudotojas visada prašomas patvirtinti savo pasirinkimą, nes patvirtinus, buvęs ataskaitoje 

tekstas pakeičiamas šabloniu.  

 
Ataskaitos pridėjimas į šablonų sąrašą. Naudotojas visada gali papildyti savo šablonų sąrašą 

naujais (šablonas gali būti keičiamas jau esamu arba sukuriamas kaip naujas). 

 

 

Ataskaitos saugojimas. Paspaustas „Save“ mygtukas.keičiasi į „Edit“ mygtuką.  
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Ataskaitos rašymas, redagavimas.  

 

 

 

Artimos informacijos įtraukimas į ataskaitą. 

 

 

Ataskaitos spausdinimas, galima pasirinkti ar spausdinti tik teksta, ar su tyrimo vaizdais.  

 
Tuščios šablono formos atidarymas. 

 

 
Pasirinkto šablono redagavimas. 

 

 
Pasirinkto šablono ištrynimas. 

 

 

Pav. 119. Šablono forma. 

 

Norėdami uždaryti langą, spauskite ant . 
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EKG modulis 

 
Modulis neįeina į pagrindinį MedDream WEB DICOM peržiūros paketą. Apie jį teiraukitės į Softneta UAB 

serviso skyrių arba kitais įmonės kontaktais. 

 

EKG modulio dėka, naudotojas gali žiūrėti DICOM EKG vaizdus. 

 

Pav. 120. EKG pagrindinis langas. 

EKG matavimo galimybės: 

 

Pav. 121. EKG matavimo įrankiai. 

Įrankis „Matavimai“ (trukmės, amplitudės bei širdies susitraukimų dažnio matavimas) naudojamas matuoti pasirinkto EKG segmento 

ar bangos trukmę (pirmas skaičius, šiuo atveju 1.009 s) ir amplitudę (antras skaičius, šiuo atveju 1.29 mV), ir širdies susitraukimų 

dažnį per minutę (trečias skaičius, šiuo atveju 59 bmp). Norėdami išmatuoti šias vertes: 
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Pav. 122. Matavimai įrankis. 

 Pasirinkite „Matavimai“ įrankį; 

 Padėkite kursiorių ant taško, nuo kurio norite 

pradėti matavimą; 

 Paspauskite kairį pelės mygtuką ir tempkite jį iki 

norimos vietos matavimo pabaigos.  

 

Įrankis „QT taškai“ (elektrinės sistolės ilgio matavimas) naudojamas matuoti pasirinkto EKG fragmento QT intervalus: RR, QT, QTc. 

Norėdami išmatuoti intervalus: 

 

Pav. 123. QT matavimo įrankis. 

 Pasirinkite „QT taškai“ matavimo įrankį; 

 Kursorių nukreipkite ir pažymėkite pasirinkto „Q“ 

dantelio pradžią - spustelkite vieną kartą kairį pelės 

klavišą; 

 Kursorių nukreipkite ir pažymėkite „T“ dantelio 

pabaigą - spustelkite vieną kartą kairį pelės klavišą; 

 Kursorių nukreipkite ir žymėkite sekančio „Q“ 

dantelio pradžią - spustelkite du kartus kairį pelės 

klavišą; 

Įrankis „Hr“ skirtas matuoti širdies susitraukimų dažnį ir juos palyginti. Norėdami pamatuoti: 

 

Pav. 124. Hr matavimo įrankis. 

 Pasirinkite „HR“ matavimo įrankį; 

 Kursorių nukreipkite ir pažymėkite pasirinktą „R“ 

dantelį - spustelkite vieną kartą kairį pelės klavišą; 

 Kursorių nukreipkite ir pažymėkite pasirinktą sekantį 

„R“ dantelį - spustelkite vieną kartą kairį pelės 

klavišą; 

 Dabar galima palyginti gautą intervalą su kitomis 

„R“ bangomis; 

Įrankis „QRS Axis“ skirtas širdies tarpskilvelinės pertvaros ir skilvelių depoliarizacijos plitimo matavimui. Norėdami pamatuoti: 

 

Pav. 125 QRS Axis matavimo įrankis. 

 Pasirinkite „QRS axis“ matavimo įrankį; 

 Kursorių nukreipkite ir pažymėkite pasirinkto „QRS“ 

komplekso pradžią, „Q“ dantelį - spustelkite vieną 

kartą kairį pelės klavišą; 

 Kursorių nukreipkite ir pažymėkite to paties 

pasirinkto „QRS“ komplekso pabaigą, „S“ dantelį - 

spustelkite vieną kartą kairį pelės klavišą; 
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Įrankis „RR dispersija“ – tai EKG intervalo dispersijos matavimas, naudojamas matuoti standartinį nuokrypį. Matuojant RR intervalus 

nustatoma aritmija – tai yra nukrypimas nuo normalaus širdies dažnio vidurkio matavimas.  

 

Pav. 126 RR dispersija matavimas. 

Norėdami pamatuoti: 

 Pasirinkite „RR dispersija“ matavimo įrankį; 

 Pažymėkite 8 R taškus (v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8); 

 Padėjus paskutinė (aštuntą) tašką, atsiranda lentelė su dispersijos skaitine išraiška ir skliausteliuose atstumu tarp taškų, 

kuris išreikštas sekundėmis; 

 Uždėjus 9 tašką – matavimas išvalomas. 

Funckija „Valyti matavimus“ naudojama panaikinti visus atliktus matavimus. 

 

Horizontalios skalės pakeitimus (mm per second). 

 

Vertikalios skalės pakeitimas (mm per mV). 

 

Paspaudus šį mygtuką rodoma automatinė EKG ataskaita. 
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Pav. 127 ECG ataskaita. 

 

EKG derivacijų vaizdo perstūmimo funkcija. 

 

EKG vaizdo didinimas / mažinimas. 

Slinkties juosta Naudojamas pamatyti likusią EKG informaciją. Standartiškai matoms 5 sec. informacijos. 

 

Pav. 128 Slinkties juosta. 

 Šie mygtukai naudojami slėpti arba rodyti nufiltruotus EKG duomenis. 
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Pav. 129 Nufiltruoti duomenys. 

 

Naudojintis šiuo mygtuku, galima palyginti EKG duomenis. Norėdami palyginti duomenis: 

 Įjunkite pirmąją kardiogramą; 

 Įeikite į „Paiešką“ ir atsidarykite tiek kardiogramų, kiek jūs norėsite palyginti (žr. 

Kelių tyrimų atidarymas skyrių); 

 Pasirinkite vaizdo išdėstymą, kad atsidarytų EKG, kurias jūs lyginsite; 

 Uždėkite ant kardiokramų, kurias lyginsite, varnelę prie žodžio „Palyginti“, kuris yra 

apačioje dešinėje pusėje: 

 

 Paspauskite mygtuką „Palyginti EKG duomenis“. 

 

Pav. 130 Lyginamos dvi kardiogramos. 

 

Pav. 131 Lyginamos keturios kardiogramos 

  

 

„Pridėti ar nuimti 50/60 Hz filtravimą“ mygtukas – tai filtras, pašalinantis elektros tinklo trikdžius. 

Žemiau palyginimui: pirmas vaizdas su išjungtu filtru, antras vaizdas su įjungtu filtru. 
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Pav. 132 Elektros tinklo trikdžių filtravimas. 

 

„PDF“ mygtukas skirtas atidaryti pasirinktą EKG PDF formatu. Atidarę EKG PDF formatu, galite 

naudotis standartiniais jūsų PDF dokumentų peržiūros funkcijomis: didinimu, mažinimu, 

išsaugojimu savo kompiuteryje, spausdinimu. 

 

Pav. 133 EKG PDF formatu. 
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SR peržiūra 

Naudodamis SR peržiūra, naudotojas gali peržiūrėti struktūrizuotas ataskaitas.  

 

Pav. 134. SR peržiūros langas. 

Šiame lange rodomi standartinės struktūrizuotos DICOM ataskaitos. 

Taip pat galite naudoti šiuos lango būsenos keitimo mygtukus: 

 

 

 

 

 
 

Programinio lango rodymas dešinėje pusėje; 

Programinio lango rodymas kairėje pusėje; 

Programinio lango padidinimas;  

Programinio lango sumažinimas; 

Programinio lango rodymas dešinėje pusėje; 
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PDF peržiūra 

PDF peržiūros dėka, naudotojas gali peržiūrėti PDF failus, esančius DICOM formate. 

 

Pav. 135. PDF peržiūra. 

 
PDF langas atidaromas, naudojantis standartine PDF rodymo programa. Kai kurios naršyklės turi 

integruotas PDF nuskaitymo programas, kitais atvejais naudotojas privalo savo darbo vietoje įsidiegti 

papildoma programinę PDF skaitymo įrangą, pvz., Adobe Acrobat Reader. 

Taip pat galite naudoti šiuos lango būsenos keitimo mygtukus: 

 

 

 

 

 
 

Programinio lango rodymas dešinėje pusėje; 

Programinio lango rodymas kairėje pusėje; 

Programinio lango padidinimas;  

Programinio lango sumažinimas; 

Programinio lango rodymas dešinėje pusėje; 
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Video peržiūra 

MedDream WEB DICOM peržiūra suteikia galimybę peržiūrėti video vaizdus MPEG2 ir MPEG4 (H.264) formatais, esančius 

DICOM formate. 

 

Pav. 136. Video rodymas. 

Video rodomas, naudojantis standartiniu video grotuvu su Flash atminties skaitytuvu. 
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Nustatymai 

Norėdami pakeisti MedDream WEB DICOM peržiūros nustatymus, spauskite mygtuką su ratuko ikonėle .  

 
Šis mygtukas skirtas tik duomenų bazės administratoriui: MySQL naudotojas „root“, Microsoft SQL Server 

naudotojas „sa“, DCM4CHEE naudotojas „admin“. Kai kurios konfigūracijose kaip „SQLite3“, „DICOM“, 

„WADO“ ir „FileSystem“, kur nėra saugaus prisijungimo ar bet koks slaptažodis priimamas, administratorius 

turi naudoti „root“ prisijungimą. 

Toliau aprašomas kiekvienas nustatymų lentelė. 

 

Pav. 137. DICOM peržiūros nustatymai. 

„DICOM View“ nustatymuose esančių parametrų paaiškinimai:  

 

 
Pasirinkus šį parametrą, pirmasis tyrimo vaizdas neatidaromas 

automatiškai pasirinkus tyrimą. 

 
Pasirinkus šį parametrą, tyrimo vaizdas automatiškai 

atidaromas tik tada, kai tyrimą sudaro vienas vaizdas. 

 
Pasirinkus šį parametrą, visada automatiškai atidaromas 

pirmas tyrimo vaizdas. 

 
Automatiškai pradeda rodyti video (multikadrus) sudarytą iš 

tyrimo vaizdų.  

 
Aktyvuojamas video (multikadrų) iš vaizdų rodymas sukant 

pelytės ratuką.  

 
Visų vaizdų išsaugojimas atmintyje. Pasirinkus šią funkciją, 

peržiūrėjimas gretutinių tyrimų vyksta labai greitai, tačiau visas 

tyrimas privalo tilpti naršyklės atmintyje.  
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Pav. 138. Ekrano išdėstymo nustatymai. 

„Screen Layout“ nustatymuose esančių parametrų paaiškinimai: 

 

 
Nurodomas ekrane rodomų eilučių skaičius (maks. 3). 

 
Nurodomas ekrane rodomų stulpelių skaičius (maks. 3). 

 

Nurodomas vertikalios ir horizontalios miniatiūrų juostos dydis.  

 Nurodomas miniatiūrų dydis (min. dydis 50 pikselių, maks. dydis 150 

pikselų). 

 

Miniatiūrų juostos išdėstyjas: vertikaliai kairėje arba horizontaliai 

apačioje. 

 

 

Pasirinkus šį parametrą, vaizdas atidaromas vienu pelytės paspaudimu 

(kitu atveju, reikalingas dvigubas paspaudimas). 

Po to, kai mygtukas yra įjungtas, gali būti naudojama daug vaizdo 

įrenginių (pavyzdžiui, monitorių). 

 
Meniu juostos mygtukų mastelio nustatymas. 

  



Nustatymai  89 

 

 

MedDream WEB DICOM peržiūros v5.0 naudotojo instrukcijos 

 

 

 

Pav. 139. Informacijos žymių nustatymai. 

„Info Labels“ nustatymuose nurodoma informacija (iš DICOM failo (angl. DICOM tags)), kuri rodoma virš vaizdo. 

 

 

Šrifto dydžio nustatymas DICOM žymėse ir kitose vietose. 

Standartiškai siūlomas 13 dydis.  

Naudojant aukštos raiškos (pvz., 5 megapikselių) monitorių, 

naudotojui rekomenduojama padidinti šrifto dydį. 

 

 

Pav. 140. Ataskaitų nustatymai. 

„Reports“ nustatymuose esančių parametrų paaiškinimai: 

 
Įrašykite medicinos institucijos ar įmonės pavadinimą (skyrių ir t.t.). 
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Šiame lauke įrašyta informacija bus rodoma, kai ataskaita bus atspausdinta (pvz., 20XX-

XX-XX 0001 Vardenis Pavardenis). 

 
- ataskaita rodo pagrindiniame ekrane. 

 - ataskaita rodoma pagrindinio ekrano kairėje pusėje. 

- ataskaita rodoma pagrindinio ekrano dešinėje pusėje. 

- theataskaita rodoma pagrindinio ekrano viduryje. 

 

 

Pav. 141. Įrankių juostos nustatymai. 

„Toolbar“ nustatymuose naudotojas gali pasirinkti, kokius įrankius rodyti meniu juostoje, kokius slėpti. Įrankių pridėjimui ar 

paslėpimui naudokite rodykles  ir , taip pat galima tiesiog nutempti įrankius į norimą lauką. Mygtukas  paslepia 

visą įrankių juostą. 
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Pav. 142. Stiliaus nustatymai. 

„Style“ nustatymuose naudotojas gali pasirinkti tinkamiausią jam stilių (fono, mygtukų, teksto ir t.t. spalvą). Pasirinkus stilių, 

naudotojas gali: 

 
Išsaugoti pakeitimus. 

 
Uždaryti langą, pakeitus stilių – naudotojas turi perkrauti programą, kad atstatyti buvusį stilių. 

 
Atnaujinti/išsaugoti stilių lokaliai. Ši funkcija pakeičia stilių tik tam tikroje dar vietoje. Naršyklė 

privalo turėti galimybę išsaugoti pakeitimus. 

 
Išvalyti visus stiliaus pakeitimus iš naršyklės. Perkrovus MedDream WEB DICOM peržiūrą, 

standartinis stilius bus atstatytas.  
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Licencijos registracija 

 
Licencijos registracija būtina legaliam programinės įrangos naudojimui.  

 

Įsijungus pranešimui apie DEMO versijos naudojimą, spauskite „Register“ mygtuką. Atsivers registracijos langas.  

 

Pav. 143. Pranešimas apie demonstracinės versijos naudojimą HTML5 platformoje. 

 

Pav. 144. Pranešimas apie demonstracinės versijos naudojimą Flash platformoje. 

Užpildykite atsidariusį langą, įvesdami organizacijos pavadinimą ir serijinį numerį, kurį jums turi pateikti sistemos 

administratorius arba Softneta UAB serviso skyriaus atstovas.  

 

Pav. 145. Registracija. 

Jeigu duomenys suvesti teisingai, jums atsidarys pranešimas, kad nuo kito prisijungimo MedDream WEB DICOM peržiūros 

licencija yra aktyvi. Atsijunkite nuo programos ir vėl priijunkite. 
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Pav. 146. Licencijos aktyvavimas. 
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Informacinis langas 

Pagrindiniame programinės įrangos lange spauskite „Information window“ mygtuką.  

Atsivers informacinis langas, kuriame pateikta toliau išvardinta informacija: 

1. Programinės įrangos pilnas pavadinimas su versijos numeriu; 

2. Version – versija; 

3. GUI version – grafinės vartotojo sąsajos versija; 

4. Release date – versijos išleidimo data; 

5. Medical device class – medicininio prietaiso klasė; 

6. ID of the notified body – notifikuotos institucijos ID numeris; 

2. Licensed to – užregistruotos organizacijos pavadinimas; 

3. Concurrent connections – licencijos dydis ir prisijungusių naudotojų skaičius; 

4. Modules – išvardinti moduliai (gali būti Report, ECG, Video); 

5. Valid to – licencijos galiojimo terminas; 

6. Update to – terminas, iki kada teikiamas techninis aptarnavimas; 

7. Contacs – Softneta UAb kontaktai. 

 

Pav. 147. Informacinis langas. 
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 Iš anksto paruošti failai 

Dauguma medicininių diagnostinių vaizdų, prieš persiunčiant juos į naršyklę, serverio pusėje yra konvertuojami į paprastesnį 

formatą. Dėl to ilgėja pauzė tarp vartotojo duotos komandos atidaryti vaizdą ir vaizdo pasirodymo ekrane. 

Siekiant greitesnio vaizdų atsidarymo, galima juos paruošti iš anksto. Tam skirtame kataloge radus konkretaus vaizdo 

alternatyvą, ji bus nedelsiant persiųsta naršyklei. 

Funkcijos įjungimui reikia atlikti šiuos veiksmus serveryje: 

 Iškviesti duomenų bazių lentelių atnaujinimo skriptą scripts/thn/thn_install.bat 

 Numatyti pakankamos talpos saugyklą paruoštiems vaizdams ir skriptuose pakeisti katalogo vardą: 

scripts/thn/prepare.php: 

 

pradedant v3.12.1203.0903, config.php pridėti eilutę 

$prepared_files_dir = 'H:/MedDreamPrepared'; 

 Užtikrinti, kad paruošimo skriptas scripts/thn/thn.bat būtų reguliariai vykdomas operacinės sistemos priemonėmis 

(Task Scheduler, cron ir pan.). Rekomenduojame vykdymo dažnį kas 1 min ir priverstinį stabdymą ilgesnio kaip 1 h 

darbo atveju. 

Vaizdai saugykloje bus sugrupuoti tokiu pat būdu, kaip tai daro PacsOne — pakatalogiuose YYYY–MM–DD–WWW. Šiuo 

metu automatiškai trinami senesni kaip 30 dienų pakatalogiai. 
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