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Voorwoord
CARESTREAM Vue Motion
Informatie over handelsmerken en auteursrecht
CARESTREAM is een handelsmerk van Carestream Health.
Op dit document berust het auteursrecht en alle rechten zijn voorbehouden.
APPLE, IPAD en IPHONE zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
SAMSUNG, GALAXY S en GALAXY NOTE zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung
Electronics Co.
Volgens de wetten op het auteursrecht is het niet toegestaan dit document geheel of gedeeltelijk te
kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carestream Health, Inc. Wettelijk
gezien omvat het kopiëren ook het vertalen van het document in een andere taal of het omzetten in
een andere indeling.
Alle namen of identiteiten in dit document zijn fictief.
Voorzichtig: Van overheidswege is het alleen toegestaan dit apparaat op bestelling van een
arts te verkopen.
De informatie in deze handleiding is gebaseerd op de ervaringen en kennis van het besproken
onderwerp, die vóór publicatie zijn verkregen door Carestream Health, Inc. Deze informatie biedt
geen patentlicentie.
Carestream Health, Inc. behoudt zich het recht voor deze informatie zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen en geeft met betrekking tot deze informatie geen nadrukkelijke of impliciete
garanties.
Carestream Health, Inc. is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, waaronder begrepen
gevolgschade en bijzondere schade, voortkomend uit het gebruik van deze informatie, zelfs als het
verlies of de schade ontstaan is door onachtzaamheid of enige andere fout van Carestream Health, Inc.
Gevolmachtigd vertegenwoordiger (Europese Unie)

Carestream Health France
1, rue Galilée
93192 NOISY-LE-GRAND CEDEX
FRANKRIJK

Importeur voor de Europese Unie
Carestream Health Netherlands B.V.
Bramenberg 12
3755 BZ Eemnes
Nederland
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Inleiding
CARESTREAM Vue Motion is webtoepassing bedoeld voor behandeld artsen. Het biedt een snelle
weergave van onderzoeksbeelden en verslagen en bevat functies voor het weergeven en
manipuleren van beelden. Het biedt ook beeldgerelateerde klinische informatie, zoals verslagen,
bladwijzers, aanvragen, notities en niet-DICOM-gegevens.
OPMERKING: In CARESTREAM Vue Motion kunnen gecomprimeerde JPEG-beelden met en zonder
verlies worden weergegeven.
OPMERKING: Voor sommige opties moet het systeem worden geconfigureerd. Dit wordt meestal
gedaan door de beheerder.
U kunt Vue Motion zelf installeren op een apparaat waarop een webbrowser kan worden gedraaid,
inclusief draagbare en mobiele apparaten zoals APPLE IPAD, APPLE IPHONE, SAMSUNG GALAXY
S, SAMSUNG GALAXY NOTE. In appendix A vindt u een lijst met apparaten die op het tijdstip van
verschijning waren gevalideerd. Van tijd tot tijd kunnen hier nieuwe apparaten aan worden
toegevoegd. Neem voor meer informatie contact op met Carestream.
OPMERKING: Door de aard van systemen die digitale beelden van film vastleggen, moet u er bij het
weergeven van CR- en DR-beelden op draagbare en mobiele apparaten voor zorgen dat het contrast
en de detailscherpte optimaal is. Daarom wordt aangeraden om tijdens het beoordelen van beelden
frequent en gelijktijdig gebruik te maken van weergavefuncties van Vue Motion, zoals zoomen,
schuiven en functies voor de aanpassing van het windowingniveau. Hierdoor krijgt u een optimaal
beeldcontrast en optimale detailscherpte van elk beeld dat via Vue Motion op het draagbare en
mobiele apparaat wordt weergegeven.

Aanwijzingen bij het gebruik
De CARESTREAM Vue PACS is een systeem voor beeldbeheer bedoeld voor het bieden van
volledig schaalbare lokale en uitgebreidere PACS-oplossingen voor ziekenhuizen en medische
instellingen voor het archiveren, distribueren, ophalen en weergeven van beelden en gegevens uit
alle ziekenhuismodaliteiten en informatiesystemen.
Het systeem bevat interactieve hulpmiddelen om het analyseren en vergelijken van driedimensionale
(3D) beelden te vergemakkelijken. Dit enkele systeem omvat de controle-, dictaat- en
rapportagemiddelen die voor radiologen en artsen een productieve werkomgeving creëren.
De Vue Motion-software wordt gebruikt door artsen voor het beheer van patiënten: om
patiëntgegevens, medische verslagen en medische beelden voor diagnose op te halen en weer te
geven uit verschillende modaliteiten, waaronder CR, DR, CT, MR, NM en US.
Vue Motion biedt draadloze en mobiele toegang tot medische beelden om deze via een webbrowser
op afstand te lezen of voor doorverwijzingsdoeleinden, ook op gevalideerde mobiele apparaten. Dit
apparaat is niet bedoeld als vervanging van volledige werkstations en moet alleen worden gebruikt
wanneer er geen toegang is tot een werkstation. Voor primaire interpretatie en controle van
mammografiebeelden gebruikt u alleen hardware die specifiek is ontworpen voor mammografie en
door de FDA is goedgekeurd.
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Zoekscherm
Wanneer u bent aangemeld, verschijnt het scherm Patiënt zoeken.

#

Naam

Procedure

1

Zoekvak

Tekstinvoer om een patiënt te zoeken op naam, id of toegangscode.

2

Filteren op

Selectievakje waarmee wordt bepaald of resultaten op Filteropties
worden gefilterd.

3

Filteropties

Velden voor het filteren van zoekresultaten. U kunt extra velden
configureren als aanvulling op de standaardvelden.

4

Filter opslaan

Slaat uw filterselectie op, zodat u deze later opnieuw kunt gebruiken. U kunt
deze ook als werklijst gebruiken. Klik op om een filter te verwijderen.

5

Zoeken op veld

Biedt u de mogelijkheid een specifiek veld te zoeken: Achternaam,
voornaam, id of toegangsnummer.

6

Lijst met
patiëntresultaten

Lijst van patiënten die overeenkomen met de zoekcriteria die u in het
veld Zoeken hebt ingevoerd. Als u filters hebt gedefinieerd, wordt de lijst
op die velden gefilterd.

7

Door pagina
bladeren

Hiermee gaat u vooruit of terug in de pagina's met zoekresultaten.

8

Vrij zoeken

Gebruik deze optie om een nieuwe zoekactie uit te voeren en de huidige
zoekactie en filters te wissen.

9

Laatste weergeven

Selecteer deze optie om de patiënten te zien die u het laatst hebt geladen.

10

Opgeslagen filters

Lijst met opgeslagen filters. U kunt hierop klikken om uw vooraf
gedefinieerde filters op de zoekactie toe te passen.

11

Help

Klik hierop om de online Help voor Vue Motion te openen.
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Een patiënt zoeken
1. Typ in het vak Zoeken de voornaam, achternaam, voor- en achternaam, het id-nummer of de
toegangscode van de patiënt.
2. Klik op

of druk op Enter.

De zoekresultaten worden in het venster Zoekresultaten weergegeven.
3. U kunt zo nodig op basis van specifieke criteria zoeken. Klik op Zoeken op veld en zoek
vervolgens specifiek op achternaam, voornaam, patiënt-id of toegangscode.
Er bestaat ook een 'forceermodus' waarbij gebruikers de patiënt-id en achternaam moeten
invoeren voordat zij een zoekactie kunnen uitvoeren. Dit item is instelbaar.

Zoekresultaten
In het venster Zoekresultaten worden de volgende velden als kolommen weergegeven.
Veld

Beschrijving/Aanvullende informatie

Patiëntnaam

Klik op de naam om het meest recente onderzoek van die patiënt te laden.

Identificatienummer
patïent

De uitgever van de patiënt-id staat in het popupvenstertje

Geboortedatum (leeftijd)

Geeft de geboortedatum van de patiënt weer, met tussen haakjes de leeftijd in
jaren en maanden.

Geslacht

Geeft het geslacht van de patiënt weer.

Meest recente
onderzoek van patiënt

Geeft informatie over het recentste onderzoek van de patiënt weer. Standaard
worden de onderzoeksdatum, de modaliteit, het lichaamsdeel en de
toegangscode weergegeven. Het aantal beelden, de naam van de behandelend
arts en de patiëntlocatie worden vermeld in het popupvenstertje.

Verslag

Geeft aan of er voor het meest recente onderzoek een verslag aanwezig is.
Indien dit het geval is, klikt u op het pictogram om het verslag van het meest
recente onderzoek te openen.

Notitie

Geeft aan of er voor het meest recente onderzoek een notitie aanwezig is.

Key

Geeft aan of er voor het meest recente onderzoek key images aanwezig zijn.

In staande modus wordt op tablets de pagina met zoekresultaten smaller gemaakt.

Aanduiding van nieuwe activiteit
Als voor het recentste onderzoek van de patiënt in de afgelopen 24 uur een nieuw verslag of een
nieuwe notitie is aangemaakt (instelbaar), wordt op het verslag-/notitiepictogram een oranje asterisk
weergegeven:

of

.

Modus Onderzoek weergeven
De pagina met zoekresultaten bevat standaard een lijst met patiënten met informatie over het laatste
onderzoek van de patiënt. Er bestaat een optie waarbij een lijst met onderzoeken voor een patiënt
wordt weergegeven in plaats van de lijst met patiënten met informatie over het laatste onderzoek. Dit
is een instelbare parameter.
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Break-Glass
Gebruikers met Break-Glass-machtigingen kunnen de functie Break-Glass gebruiken om hun
geconfigureerde toegangsrechten te overschrijven en tijdelijk toegang te krijgen tot onderzoeken van
alle patiënten in het systeem. Wanneer de functie Break-Glass is geactiveerd, geeft de zoekpagina
resultaten weer die zijn gebaseerd op een zoekactie onder alle patiënten en niet alleen de patiënten
voor wie de gebruiker normaal gesproken toegangsrechten heeft.
Als u Break-Glass-machtigingen hebt, bevat de zoekpagina in de rechterbovenhoek een slotje

.

U activeert de Break-Glass-functie als volgt:
1. Klik op het slotje van Break Glass.
Er wordt een dialoogvenster geopend voor de modus Break-Glass.
2. Klik op het selectievakje Ik ga akkoord om aan te geven dat u instemt met de
geheimhoudingsovereenkomst en selecteer een reden voor het gebruik van de functie BreakGlass in de vervolgkeuzelijst.
OPMERKING: De vervolgkeuzelijst met redenen en de bijbehorende lijst met waarden zijn
instelbaar.
3. Klik op Breken.
Alle voorheen geopende sessies worden gesloten. Terwijl de modus Break-Glass actief is, worden
het zoekvenster en het venster voor beeldweergave omgeven door een rode rechthoek. Er verschijnt
een teller die aangeeft hoeveel tijd verstreken is sinds de modus Break-Glass werd geactiveerd.
Wanneer u zich in de modus Break-Glass bevindt, worden alle zoekacties uitgevoerd in de modus
Zoeken op veld (en alle velden zijn verplicht).
U beëindigt de modus Break-Glass door te klikken op de x rechts van de teller.

Een onderzoek bekijken
Klik op de naam van de patiënt die u wilt bekijken in het venster Zoekresultaten. Er wordt een nieuw
tabblad geopend met het meest recente onderzoek van die patiënt.


Wanneer u het bestaande onderzoek geopend wilt houden en een ander patiëntonderzoek op
een nieuw tabblad wilt weergeven, rechtsklikt u op de naam van de patiënt en selecteert u
Patiënt in nieuw tabblad laden.



Wanneer u eerst key images wilt bekijken, rechtsklikt u op de naam van de patiënt en selecteert
u Key images laden (alleen ingeschakeld wanneer er key images beschikbaar zijn).
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Zoekresultaten filteren
U kunt de patiënten in de lijst op de volgende velden filteren:
Veld

Functie

Datum

Geeft alleen de patiënten weer die studies hebben in het datumbereik dat u
opgeeft.

Patiëntlocatie

Geeft alleen de patiënten weer die studies hebben met het patiëntlocatielabel
dat u opgeeft.

Studies met

Geeft alleen de patiënten weer die onderzoeken hebben met verslagen, notities,
key images of een combinatie van deze drie.

Status

Geeft alleen de patiënten weer die studies hebben met de studiestatus die u
opgeeft.

Modaliteit

Geeft alleen de patiënten weer die studies hebben met de modaliteiten die u
opgeeft.

Verw. arts

Geeft alleen patiënten weer die zijn doorverwezen door de arts die u opgeeft.

U filtert de patiëntenlijst als volgt
1. Klik op een filterveld.
Er verschijnt een vervolgkeuzelijst met de beschikbare waarden.
2. Selecteer het filtercriterium in de vervolgkeuzelijst of typ tekst in een tekstvak.
De resultaten worden op basis van uw keuze gefilterd en standaard op achternaam van patiënten
gerangschikt U kunt de filters wissen door het selectievakje Filteren op leeg te maken.
U kunt het filteren van velden configureren. Elk op DICOM gebaseerd veld kan als filtercriterium
dienen.
Zoekfilters opslaan
U kunt de zoekfilters die u hebt gebruikt opslaan, zodat u deze opnieuw kunt gebruiken wanneer u de
volgende keer bij het systeem inlogt.
1. Klik op het pictogram Zoekfilters opslaan

.

2. Typ de naam van het filter dat u wilt opslaan.
3. Klik op

om het filter op te slaan.

Het nieuwe filter bevindt zich boven het vak Zoeken en is met een ster gemarkeerd.
Een zoekfilter verwijderen
1. Houd de cursor boven het zoekfilter dat u wilt verwijderen.
2. Klik op de

die naast het zoekfilter verschijnt.
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Scherm Patiëntonderzoek

Het scherm Patiëntonderzoek is onderverdeeld in de volgende secties:
#

Procedure

#

Procedure

1

Beeldgebied

2

Werkbalk Beeldmanipulatie

3

Werkbalk Cine

4

Seriekiezer

5

3D gereedschappen

6

Verslagvenster

7

Venster Bladwijzers

8

Notitievester

9

Venster Patiëntgeschiedenis

10

Demografische patiëntgegevens

11

Extra functies

12

Tabblad Patiënt zoeken: hiermee kunt u teruggaan naar
het venster Zoekresultaten om meer patiënten te laden

Werkbalk Beeldmanipulatie
Gebruik de werkbalk Beeldmanipulatie onder aan de weergave voor patiëntonderzoek om beelden
te zoomen, te schuiven, te roteren en te spiegelen, functies voor windowing en lijnmeting uit te
voeren, weergegeven series te synchroniseren en alle acties te herstellen.



Inverse windowing en presets voor windowing (voor CT en MR) zijn toegankelijk via het
pictogram Windowing
. Houd de cursor boven het pictogram om de presets in een
vervolgkeuzelijst te openen. Gebruik het gereedschap Auto Windowing
om een vierkant
gebied te tekenen waarin windowing automatisch wordt berekend.



Houd de cursor boven het pictogram Metingen (standaard het gereedschap voor Lijn meten
) om een menu te openen waarmee u aantekeningen en grafische elementen kunt verbergen
of gemarkeerde grafische elementen kunt verwijderen. U kunt ook lijnen, hoeken, hoeken van
Cobb en ovale ROI's tekenen. De meetwaarden worden automatisch op het beeld weergegeven.
In het geval van ROI's omvatten metingen het gebied, de gemiddelde pixelwaarden (Hounsfield
voor CT's en röntgen, SUV voor PET), de standaardafwijking en het bereik.
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Voor niet-DICOM-beelden gebruikt u het gereedschap Tags weergeven
om de
beeldniveautags weer te geven die oorspronkelijk zijn toegevoegd met behulp van de Vue
Archive Acquisition Tool (raadpleeg de systeembeheerder voor meer informatie). U kunt de
tags bewerken, afhankelijk van uw gebruikersrechten.
Gebruik de muiswiel of schuifbalk om door de beelden te scrollen.
om synchronisatie in weergaven met meerdere indelingen
Gebruik het pictogram Sync
uit te voeren. Een gemarkeerd pictogram geeft aan dat alle weergegeven series worden
gesynchroniseerd.

Op tablets en mobiele apparaten gebruikt u standaardbewegingen (zie Vue Motion for Mobile Devices ):





Knijp om te zoomen, waarbij u met twee vingers een knijpbeweging maakt.
Beweeg twee vingers in dezelfde richting om de gegevens te schuiven (pannen).
Gebruik één vinger om te scrollen (net als met de schuifbalk).
Knoppen met vervolgkeuzemenu's: blijf met uw vinger drukken om het vervolgkeuzemenu te openen.

Gereedschappen voor 3D-weergave
Basis 3D-weergaven
Met het menu 3D gereedschappen kunt u een serie volumetrische gegevenssets weergeven in
verschillende typen 3D-weergaven. Houd de cursor boven het pictogram voor het menu 3D-weergaven
links onder in het beeldgebied en klik op het gewenste gereedschap om de serie in coronaire,
sagittale of axiale oriëntatie weer te geven. Klik op het pictogram Herstellen om naar de oorspronkelijke
weergave terug te gaan.
Wanneer een serie in MPR-weergave wordt weergegeven, verandert het gereedschap
. Houd de muis boven het pictogram
Spiegelen/roteren op de werkbalk in Ronddraaien
Ronddraaien en gebruik de gereedschappen Ronddraaien of Rollen om het weergeven te verbeteren.

Geavanceerde 3D-weergaven
Klik op het gereedschap Weergaveopties
in het menu 3D gereedschappen om het dialoogvenster
Weergaveopties te openen. Gebruik de opties in dit dialoogvenster om de visualisatie van het beeld te
verbeteren met behulp van verschillende weergavetypen (MPR, MipPR en MinPR) of vooraf
gedefinieerde protocols voor volumeweergave (VolR). U kunt in het dialoogvenster het lichaamsdeel,
het weergavetype, de plakdikte en -afstand, en de oriëntatie van de weergave selecteren.
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In het dialoogvenster Weergaveopties:
1. Selecteer in de illustratie van het lichaam een lichaamsdeel door op een hot spot
te
klikken. Er verschijnt een schaduw die het gebied markeert dat door die hot spot wordt
bedekt. Als twee hot spots te dicht bij elkaar liggen, verschijnt een dialoogvenster waarin u
het lichaamsdeel kunt specificeren.
U kunt het lichaamsdeel ook selecteren in de vervolgkeuzelijst Lichaamsdeel selecteren.
Het protocol display rechts van de illustratie verandert om de desbetreffende, vooraf
gedefinieerde protocols weer te geven.
2. Klik op het gewenste vooraf gedefinieerde protocol.
3. Verander zo nodig de dikte- en afstandswaarden in de vervolgkeuzelijsten Parameters en
vlakken.
4. Pas zo nodig de oriëntatie aan met behulp van de vervolgkeuzelijsten Parameters en vlakken.
De wijzigingen die u aanbrengt in de vervolgkeuzelijsten Parameters en vlakken zijn
onmiddellijk zichtbaar in de beeldweergave.
5. Klik op OK om de nieuwe weergave te behouden of op Annuleren om terug te gaan naar de
vorige weergave.

De serieweergave instellen
Gebruik het pictogram Seriekiezer om de serieweergave in te stellen. Klik op het pictogram
Seriekiezer om een lijst van alle series van het weergegeven onderzoek en een reeks tabbladen met
alle geladen onderzoeken in de huidige sessie weer te geven. De actieve serie is oranje gemarkeerd.
Een pictogram in de buurt van de serienaam geeft aan of het een DICOM- of niet-DICOM-serie
betreft. De weergegeven series zijn lichtblauw gemarkeerd. Klik op de serie die u wilt weergeven of
sleep deze naar het weergavegebied.
Het verslepen van series is niet mogelijk op tablets.
Klik op de pijlpictogrammen

om naar de volgende of vorige serie te gaan.

Onderzoeken met anderen delen
OPMERKING: Alleen beschikbaar voor MyVue-klanten.
De functie voor delen biedt de mogelijkheid om een onderzoek met een andere internetgebruiker te
delen. De persoon met wie het onderzoek wordt gedeeld, heeft toegang tot alle gereedschappen voor
beeldmanipulatie.

Onderzoeken delen
U deelt een onderzoek als volgt:
1. Rechtsklik op een patiëntnaam op de zoekpagina en selecteer de menuoptie Onderzoek
delen. Het formulier Onderzoek delen wordt geopend.
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2. Vul op de pagina Onderzoek delen het e-mailadres in van de persoon met wie u het
onderzoek wilt delen.
3. Klik op de dubbele pijl van Opties voor delen om de opties voor delen weer te geven.

U kunt de volgende parameters opgeven:


Aantal dagen gedurende welke toegang is toegestaan. Het maximumaantal dagen is
geconfigureerd in het Vue Motion-systeem.



Of alle beschikbare studies van de patiënt worden gedeeld, of alleen de studie die
wordt weergegeven.



Of de persoon met wie de studie wordt gedeeld, het onderzoek weer met anderen
mag delen.



Of de persoonlijke gegevens van de patiënt in de studie zijn gemaskeerd wanneer de
studie wordt bekeken door de persoon met wie de studie wordt gedeeld.



Of automatisch een e-mail wordt verzonden naar de persoon met wie u het
onderzoek deelt om hem of haar hierover te informeren.

4. Klik op de link Beveiligingsimplicaties en schakel het selectievakje in om aan te geven dat u
bekend bent en akkoord gaat met de beveiligingsimplicaties van het delen van medische
gegevens.
Er wordt een e-mail verzonden naar de persoon met wie u het onderzoek hebt gedeeld om hem of
haar hierover te informeren (als u die optie hebt geselecteerd in het venster Onderzoek delen).
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Bestaande gedeelde onderzoeken beheren
De menuoptie Bestaande gedeelde onderzoeken beheren in het rechtsklikmenu van de patiënt
biedt de mogelijkheid om het delen van onderzoeken ongedaan te maken.
Het rechtsklikmenu en de functionaliteit voor het delen van onderzoeken worden niet op tablets
ondersteund.

Klik op het pictogram
deelacties op te heffen.

rechts van elke rij die u wilt annuleren. Klik op Alles opheffen om alle

Gastgebruikers
Afhankelijk van de machtigingen verleend door de persoon die het onderzoek oorspronkelijk heeft
gedeeld, kan de persoon met wie het onderzoek wordt gedeeld (een 'gastgebruiker') het onderzoek
verder delen en bestaande deelacties beheren.
(of rechtsklik op de patiëntnaam in de pagina
Klik op het pictogram Sluiten op de werkbalk:
Zoeken). De opties Onderzoek delen en Bestaande gedeelde onderzoeken beheren worden
weergegeven in een vervolgkeuzemenu.


Wanneer u het onderzoek verder wilt delen, selecteert u de optie Onderzoek delen en vult u
de opties voor delen in (zie de sectie Onderzoeken delen hierboven).



Wanneer u bestaande deelopties wilt beheren, selecteert u de menuoptie Bestaande
gedeelde onderzoeken beheren. Voor een gastgebruiker bevat de tabel alleen de opties
voor delen die al door die gebruiker zijn verleend. (Als het bijvoorbeeld de eerste keer is dat
een studie met u is gedeeld en u nog geen studie met iemand anders hebt gedeeld, is de
tabel Bestaande gedeelde onderzoeken beheren leeg). Klik op het pictogram
om
bestaande opties voor delen te annuleren. Klik op Alles opheffen om alle bestaande
deelopties op te heffen.
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Venster Patiëntgeschiedenis
Gebruik het venster Patiëntgeschiedenis links van het beeld om een eerder onderzoek te laden. Klik
op het eerdere onderzoek dat u wilt weergeven in Overzicht opnamen. De status van het eerdere
onderzoek wordt door middel van de volgende pictogrammen aangegeven:
Pictogram Procedure
Voor het onderzoek is alleen een aanvraag beschikbaar. De beelden zijn nog niet in het
archief opgeslagen.
Er zijn beelden beschikbaar. Het onderzoek kan worden bekeken, maar er is nog geen
verslag voor dit onderzoek beschikbaar.
Er is voor dit onderzoek een verslag aanwezig.
Er is voor dit onderzoek een notitie aanwezig.
Er zijn voor dit onderzoek een verslag en notities aanwezig.
Aanvullende informatie voor elk onderzoek vindt u in het bijbehorende popupvenstertje. Houd de
cursor boven het onderzoeksgebied om het popupvenstertje weer te geven.
Het popupvenstertje met aanvullende informatie is niet beschikbaar op tablets.

Lijst met eerdere studies filteren
Als een patiënt veel eerdere studies heeft, kunt u de lijst met eerdere studies filteren.


Wanneer u in de lijst alleen de studies uit een bepaalde periode wilt zien, gebruikt u het
tijdlijnfilter.



Wanneer u wilt filteren op modaliteit, lichaamsdeel of onderzoeksbeschrijving, klikt u op

.

Weergeven voor vergelijking
U kunt een eerder onderzoek tegelijkertijd met het huidige onderzoek weergeven voor
vergelijkingsdoeleinden.
Wanneer u behalve het weergegeven onderzoek een eerder onderzoek wilt weergeven, klikt u op de
+ die verschijnt wanneer u de cursor boven de rechterbovenhoek van het onderzoeksvak in het
venster Patiëntgeschiedenis houdt.
Het weergavegebied verandert in een weergave met twee indelingen en de serie van het eerdere
onderzoek wordt in het lege gebied gezet. Als er geen lege gebieden zijn, vervangt de serie van het
eerdere onderzoek de actieve serie.
De eerder weergegeven serie blijft wel de serie waarop de focus ligt.

Gekoppelde onderzoeken
Gekoppelde onderzoeken (verschillende onderzoeken die onder één aanvraag en met één verslag
voor dezelfde patiënt zijn uitgevoerd), worden in het venster Patiëntgeschiedenis met een gekleurd
kader aangegeven.
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Meerdere series naast elkaar weergeven
Vue Motion biedt u de mogelijkheid een indeling te selecteren die het weergavegebied in twee of vier
gebieden opsplitst. Op deze manier kunt u meer dan een serie beelden naast elkaar weergeven:
1. Selecteer de indeling 1 x 2 of 2 x 2 in het menu Seriekiezer
weergavegebied wordt opgesplitst op basis van uw selectie.

. Het

2. Plaats de beelden in de weergavegebieden door een serie uit het menu Seriekiezer naar het
gewenste weergavegebied te slepen of door te klikken op de serie in het menu Seriekiezer.
In het laatste geval wordt de serie in het beschikbare weergavegebied gezet.
Het verslepen van series is niet mogelijk op tablets.
3. Loop door de series om het gewenste beeld weer te geven.

Wanneer u op een beeld in een van weergavegebieden dubbelklikt, wordt het weergavegebied
vergroot tot het volledige scherm. Wanneer u nogmaals dubbelklikt, wordt het oorspronkelijke formaat
van het weergavegebied hersteld.

Weergegeven series synchroniseren
Referentielijnen
Als in een weergave met meerdere indelingen beelden in verschillende weergavegebieden worden
weergegeven op vlakken die loodrecht op elkaar staan, worden de beelden automatisch voorzien van
referentielijnen. De referentielijn wordt niet weergegeven op het actieve beeld.

Synchronisatie
Het synchroniseren van series die worden weergegeven in twee of vier weergavegebieden
ondersteunt het diagnostische proces. Het scrollen verloopt hierbij synchroon wat het vergelijken
vergemakkelijkt.
U kunt series synchroniseren voor vergelijkingsdoeleinden.
Wanneer gesynchroniseerde series zich in dezelfde vlakweergave bevinden, wordt elke scroll-, zoomof schuifactie op beide series uitgevoerd. Gesynchroniseerde series die zich niet in dezelfde
vlakweergave bevinden, bevatten dynamische referentielijnen op een van de series.
op de werkbalk voor beeldmanipulatie om series te
Gebruik het pictogram Sync
synchroniseren. Als de weergegeven series niet hetzelfde referentiekader hebben, wordt registratie
(volumetrische matching) uitgevoerd en worden series met dezelfde vlakweergave gekoppeld. In een
weergave met meerdere indelingen wordt geprobeerd alle weergegeven series met de actieve serie
te synchroniseren.
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Wanneer u de cursor boven het pictogram Sync houdt, verschijnen de volgende menuopties:


Synchronisatie
Hiermee synchroniseert u de weergegeven series. Een gemarkeerd pictogram geeft aan dat
alle weergegeven series worden gesynchroniseerd.



Break-synchroniseren
Klik om de gesynchroniseerde series te ontkoppelen.



Handmatig synchroniseren
U wilt misschien series synchroniseren zelfs wanneer er niet voldoende DICOM-informatie is
voor automatische synchronisatie. Klik op het pictogram Handmatig synchroniseren en klik
vervolgens op de beelden die u wilt synchroniseren. In weergaven met meerdere indelingen
geeft u op welke beelden moeten worden gesynchroniseerd.

Venster Patiëntverslagen
Het venster Patiëntverslagen rechts van het beeld bevat de verslagen van het weergegeven
onderzoek. Wanneer u een ander onderzoek vanuit het venster Patiëntgeschiedenis laadt, wordt het
venster Patiëntverslagen bijgewerkt met het verslag van het geselecteerde onderzoek.
De gebruikersnaam van de radioloog die het verslag heeft ondertekend (label ondertekenende arts)
en de verslagdatum worden boven in het venster vermeld.
Als het verslag betrekking heeft op een aantal gekoppelde onderzoeken, worden de gekoppelde
onderzoeken in het bovenste deel gespecificeerd.
Het verslag kan tekst bevatten die is gemarkeerd als hyperlinks naar bladwijzers gemarkeerd op de
beelden. Klik op een hyperlink om door de gegevenssets te lopen en het beeld weer te geven waarop
de bladwijzer is gemarkeerd.
Als voor het geselecteerde onderzoek meer dan een verslag aanwezig is, kunt u door de verslagen
te klikken.
lopen door op
Als er een verslag aanwezig is, wordt de koppeling Aanvraag weergeven rechtsboven in het verslag
weergegeven. Klik op de koppeling om het venster Aanvraaggegevens te openen, met de gegevens
zoals die zijn vastgelegd in de RIS of het patiëntregistratiesysteem.
Klik op

om het verslag in een nieuw venster te openen.

OPMERKING: Om het verwarren van verslagen en onderzoeken te voorkomen, worden verslagen die
in een nieuw venster zijn geopend, gesloten wanneer u een ander onderzoek selecteert.

Bladwijzers
Vue Motion geeft informatie weer over de bladwijzers in het onderzoek. U kunt metingen met
bladwijzers eenvoudig weergeven door te klikken op een hyperlink in de tekst van het verslag (als
voor die bladwijzer een hyperlink in de tekst bestaat) of door te klikken op een bladwijzerpictogram in
het venster Bladwijzers.

Elk pictogram in het venster Bladwijzers stelt een bladwijzer voor in het onderzoek dat in het venster
Patiëntgeschiedenis als actief onderzoek is gemarkeerd. Verticale witte strepen in het oranje gebied
van het pictogram

geven de aanwezigheid aan van follow-upbladwijzers (metingen van dezelfde

bevinding in andere eerdere of latere onderzoeken). Een bladwijzer zonder strepen
bladwijzer zonder follow-up aan.

geeft een

Houd de cursor boven een bladwijzerpictogram om het venster Bladwijzerinformatie te openen. Dit
venster bevat de relevante details van de metingen met bladwijzer.
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Wanneer u op het bladwijzerpictogram klikt, gaat de weergegeven serie scrollen en wordt het beeld
weergegeven dat de meting bevat. De oriëntatie van het beeld wordt zo nodig automatisch veranderd
om de meting zo duidelijk mogelijk weer te geven.
Wanneer u op een gestreept bladwijzerpictogram klikt, wordt een venster met Follow-upinformatie
geopend naast het venster met Bladwijzerinformatie.

Het venster Follow-upinformatie bevat een lijst met de follow-upbladwijzers, de onderzoeksdatum
van elke bladwijzer, de relevante metingen, en de trend (verandering in de loop van tijd) ten opzichte
van de basislijn (de allereerste meting van de bladwijzer). Een pijl geeft de richting aan van de
verandering in de loop van de tijd. De vetgedrukte rij vertegenwoordigt het huidige onderzoek.
Klik op een follow-upbladwijzer om het beeld met de bladwijzer naast het weergegeven beeld te
tonen. Wanneer u meer dan twee beelden met bladwijzer tegelijk wilt weergeven, gaat u naar de
seriekiezer, wijzigt u de weergave in 2 x 2 en klikt u op de gewenste bladwijzer.

Notitievenster
Het venster Notities rechts onder in het venster Patiëntonderzoek bevat eventuele notities die aan
het onderzoek zijn toegevoegd. U kunt notities weergeven, toevoegen, bewerken en verwijderen,
afhankelijk van uw gebruikersrechten.
Het notitievenster is geminimaliseerd als het onderzoek geen notitie heeft.

De vensters aanpassen
U kunt de weergavemodus van vensters wijzigen door te klikken op het pictogram Vastzetten in
het deelvenster. Wanneer het vastzetten van een venster ongedaan is gemaakt, wordt het venster
gemaximaliseerd wanneer u de cursor boven de zijbalk van het venster houdt. U kunt ook de
vensterbreedte wijzigen door op de externe rand van het venster te klikken en deze te verslepen.
Het verslepen of de cursor ergens bovenhouden is niet mogelijk op tablets. Vensters kunnen worden
vastgezet of weer losgemaakt, zonder dat het mogelijk is de grootte te regelen.

Curven van ECG-afleidingen weergeven
Vue Motion bevat gereedschappen waarmee u curven van een elektrocardiogram (ECG) kunt
weergeven, inclusief onderzoeksdossiers in het venster Patiëntgeschiedenis aan de linkerkant, een
weergave van een 12-afleidingencurve en een weergave van onderzoeksgegevens en interpretaties
in het rechter deelvenster. U kunt huidige en voorgaande ECG-onderzoeken naast elkaar of van
boven naar beneden weergeven.
1. Zoek naar de patiënt van wie u het ECG-onderzoek wilt bekijken en klik op de patiëntnaam.
2. Lokaliseer het ECG-onderzoek in het venster Patiëntgeschiedenis en klik erop om de ECGafleidingcurven weer te geven.
Een ECG-raster toont de hartactiviteit als spanning (Y-as) tegen tijd (X-as).
Vue Motion geeft een ECG met 12 afleidingen weer, met de drie bipolaire afleidingen van de
ledematen (aangeduid met I, II en III), de drie unipolaire afleidingen van de ledematen
(aangeduid met aVR, aVL en aVF) en de zes unipolaire afleidingen van de borstkas
(aangeduid met V1-6).
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OPMERKING: Weergave van ECG-afleidingcurven op mobiele telefoons wordt niet door
CARESTREAM Vue Motion ondersteund.

Een schermindeling selecteren
U kunt ECG-afleidingcurven van 2 onderzoeken tegelijkertijd weergeven.
Om een indeling te selecteren, klikt u op het menu Seriekiezer en klikt u op één van de
indelingen

.

ECG-afleidingcurven manipuleren
Gebruik de werkbalk Beeldmanipulatie onder aan de onderzoeksweergave om te zoomen, metingen toe
te voegen, de indeling te wijzigen, gain te wijzigen, de snelheid te wijzigen en de weergave te resetten.
Pictogram Procedure
Wijzer
De afleidingcurve inzoomen.
Met het menu Meting kunt u verschillen meten tussen twee punten langs de afleidingcurve,
het ritme beoordelen (met een schuifmaat), het raster en metingen verbergen en metingen
verwijderen.
Met het menu Indeling wijzigen kunt u de indeling van de weergave van de afleiding wijzigen.
Met het menu Snelheid wijzigen kunt u de weergave op de X-as van de afstand per
seconde (mm/s) verhogen of verlagen.
Met het menu Gain wijzigen kunt u de weergave op de Y-as van de afstand per spanning
(mm/mV) verhogen of verlagen.
Herstel alle wijzigingen naar de standaardweergave.

Zoom
Klik op de knop Zoomen
in en uit te zoomen.

en sleep de muis omhoog en omlaag om in een enkele afleidingcurve
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Tijd- en spanningsverschillen meten
Gebruik het gereedschap Lijn

om tijd- en hoogteverschillen te meten tussen twee punten.

1. Selecteer Lijn in het menu

Meting

.

2. Klik op de afleidingcurve op het beginpunt van de meetlijn, houdt de muis ingedrukt en sleep naar
het eindpunt.
Er wordt een stippellijn getekend en er verschijnt een aantekening met de waarden voor
seconden (x-as) en millivolt (y-as) die door de lijn worden gedekt.
Ritme beoordelen
Gebruik het gereedschap Schuifmaat
om te normaliteit van het ritme te beoordelen door een
tijdsegment te definiëren en de hartactiviteit te vergelijken gedurende dezelfde tijdsperiode in andere
locaties langs de afleidingcurve.
1. Selecteer Schuifmaat in het menu

Meting

.

2. Klik op de afleidingcurve op het beginpunt van het te definiëren segment, houdt de muis ingedrukt
en sleep naar het eindpunt.
Er verschijnt een schuifmaat met een aantekening van de tijdsperiode die door dat segment wordt
vertegenwoordigd.
3. Klik op een andere locatie op de afleidingcurve om de schuifmaat te verplaatsen en vergelijk het
ritme in die tijdsperiode.
Raster, aantekeningen en metingen verbergen


Gebruik het gereedschap Raster verbergen
de afleidingweergave te verbergen.



Gebruik het gereedschap Aantekening verbergen
in het menu Meting
om de
aantekening blokwaarden rechtsonder in het scherm en de aantekening Huidige studie te
verbergen.



Gebruik het gereedschap Metingen verbergen
in het menu Meting
metingen die u hebt toegevoegd aan de afleidingcurve te verbergen.

in het menu Meting

om het raster in

om alle

Metingen verwijderen
Gebruik het gereedschap Metingen verwijderen
verwijderen.

om alle metingen die u hebt toegevoegd te

Indeling wijzigen
om de indeling van de afleidingweergave te wijzigen. Het
Gebruik het menu Indeling wijzigen
onderzoek opent standaard met een 3 x 4 afleidingweergave (elke afleiding vertegenwoordigt
2,5 seconden), met een langere ritmeafleiding (die 10 seconden vertegenwoordigt) onder in het
scherm (een 3 x 4 + 1-indeling). U kunt de indeling wijzigen in 3 x 4 + 3, 3 x 4, 6 x 2 of 12 x 1.
Bij indelingen die langere ritmeafleidingen weergeven onder in het scherm, kunt u een van de andere
afleidingen naar het onderste gedeelte van het scherm slepen om de volledige 10 seconden te zien.
Snelheid wijzigen
om de papiersnelheid van de weergave van het scherm te
Gebruik het menu Snelheid wijzigen
wijzigen. De standaardsnelheid is 25 mm/s. U kunt de weergegeven snelheid wijzigen in 12,5, 50,
100 of 200 mm/s. De aantekening in de hoek linksonder geeft de nieuwe waarden per rasterblok weer.
Gain wijzigen
om de gainweergave in het scherm te wijzigen. De
Gebruik het menu Gain wijzigen
standaardinstelling is 10 mm/mV. U kunt de weergegeven gain wijzigen in 5, 20 of 50 mm/mV. De
aantekening in de hoek linksonder geeft de nieuwe waarden per rasterblok weer.
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Interpretatievenster
Het deelvenster aan de rechterzijde geeft informatie weer die afkomstig is van het ECG-apparaat
dat voor het onderzoek is gebruikt. Het venster geeft onderzoeksgerelateerde gegevens
(bijv. toegangsnummer, behandelend arts, enz.), interpretatiewaarden en de geautomatiseerde
interpretatie die wordt geleverd door het apparaat weer.

Extra functies
Naam

Pictogram

Functie

Volledig scherm

Vergroot het weergavegebied van de ECGafleidingcurve.

Voltooien naar zonder
verlies

Geeft de ECG-afleidingcurven weer in de modus
zonder verlies.

Beeld opslaan

Slaat het onderzoek op uw lokale pc op.
Er wordt een zipbestand gemaakt die de
onderzoeksbestanden bevat (DICOMDIR- en
JPEG-bestanden).

Afdrukken

Drukt het weergegeven verslag af.

E-mail

Verstuurt een e-mail met een link naar het
onderzoek.
Wanneer de e-mailontvanger op de link klikt,
worden dezelfde patiënt en hetzelfde onderzoek in
Vue Motion geopend (na het inloggen).

Delen

Voor gebruikers met de juiste opties en
machtigingen.
Opent het menu Onderzoek delen waarin u Delen
selecteert. Er wordt een pagina geopend waar u de
e-mail kunt invoeren van de persoon met wie u het
onderzoek wilt delen, en opties voor het delen kunt
kiezen.

Geavanceerde Viewer
(Alleen beschikbaar bij
MICROSOFT
INTERNET
EXPLORER)

Opent hetzelfde onderzoek in de CARESTREAM
Vue PACS Client om te zorgen dat de volledige
serie weergaveopties beschikbaar komen.
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Vue Motion voor mobiele apparaten
Inleiding
Het functiebereik en de interface van CARESTREAM Vue Motion zijn aangepast voor mobiele
apparaten.
U kunt de toepassing zelf installeren op een apparaat waarop een webbrowser kan worden gedraaid,
inclusief gevalideerde mobiele technologie zoals APPLE IPAD, APPLE IPHONE, SAMSUNG
GALAXY S, SAMSUNG GALAXY NOTE. Zie Appendix A voor meer informatie.

Inloggen
Om in te loggen typt u het URL-adres van de server in de browser van uw mobiele apparaat. De
mobiele versie van Vue Motion wordt geopend.
Op de inlogpagina typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord en tikt u op Aanmelden (net als bij de
desktopversie) of Start (of het equivalent hiervan).
De aanmeldpagina bevat ook de link Wachtwoord wijzigen waarmee u uw wachtwoord kunt wijzigen
(net als bij de desktopversie).
Bovendien bevat de aanmeldpagina een link voor Schermkalibratie. Wanneer u hierop klikt, worden
pagina's met grijsschaalpatronen geopend waarmee u kunt verifiëren dat het scherm correct is
gekalibreerd. Op basis van deze pagina kunt u de helderheid en het contrast van het scherm
aanpassen voor een betere weergave.

Een patiënt of onderzoek zoeken
Wanneer u uw gebruikersnaam en wachtwoord op de inlogpagina hebt getypt, wordt een zoekvak
weergegeven (net als bij de desktopversie).

Typ een volledige of gedeeltelijke patiëntnaam, id-code, toegangscode, enzovoort en tik op Start (of
het equivalent hiervan).
De pagina met zoekresultaten geeft maximaal 50 records weer. Als er meer dan 50 records zijn die
met de zoekcriteria overeenkomen, verschijnt een melding dat slechts 50 resultaten worden getoond.
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De zoekresultaten worden weergegeven in een enkele, doorschuifbare lijst (anders dan in de
desktopversie waar de weergave in pagina's is onderverdeeld).

Elk item stelt standaard een patiënt voor en toont de gegevens van het laatste onderzoek van deze
patiënt. (Net als bij de desktopversie, met een bepaalde configuratie, kan de lijst een lijst met
onderzoeken zijn in plaats van een lijst met patiënten.)

URL-activering
In gevallen waarbij Vue Motion via URL-activering wordt geopend en het systeem zo is
geconfigureerd dat u alleen toegang hebt tot het onderzoek waarnaar de URL leidt, wordt de
zoekpagina niet weergegeven en is de knop Terug rechtsboven vervangen door de knop Afmelden.

Beelden laden
U laadt een onderzoek door te tikken op de patiënt op de pagina met zoekresultaten. De beelden van
het onderzoek worden geladen.
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Röntgenopnamen weergeven
Het eerste beeld van de serie wordt weergegeven, met drie aantekeningen (naam, serienummer en
compressiemodus).

Met de knop Terug linksboven gaat u terug naar de vorige pagina.

Scrollen
U loopt door de serie met beelden door met uw vinger over het beeldgebied te vegen of door de
schuifbalk rechts te gebruiken.

Zoom
Maak om te zoomen een knijpgebaar met twee vingers.

Schuiven
Veeg met twee vingers om beelden te schuiven.
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Het menu Acties gebruiken
Tik op Acties rechtsboven om een menu te openen dat windowing en serienavigatie mogelijk maakt.

Door series navigeren
Met de pijl-links en pijl-rechts in het menu Acties geeft u de volgende of vorige serie weer. Wanneer u
op de pijlen voor het navigeren door series klikt, verdwijnt het menu Acties niet.

Windowing
Voor het gebruik van windowing tikt u op het menu Acties en vervolgens op Windowing. Het menu
wordt gesloten. Wanneer u in deze modus met uw vinger over het beeld veegt, voert u een
windowingactie uit in plaats van een schuifactie. Om van windowingmodus terug te gaan naar de
normale modus, tikt u op Acties en vervolgens op het pijlpictogram rechts van het pictogram
Windowing.

Voltooien naar zonder verlies
Gebruik deze optie om de beelden in de modus zonder verlies weer te geven.

Eerdere onderzoeken weergeven
Wanneer u eerdere onderzoeken wilt weergeven, tikt u op Eerdere onderzoeken links onder op het
scherm. Er wordt een lijst weergegeven met eerdere onderzoeken van die patiënt. U laadt een
eerdere studie door op dit onderzoek in de lijst te tikken.

Verslagen weergeven
Wanneer u verslagen wilt weergeven, tikt u op Verslag onder aan het scherm. Het verslag wordt op
volledig formaat weergegeven en u kunt hierin schuiven.

Notities weergeven
Wanneer u de notities wilt weergeven die voor een onderzoek zijn gemaakt, tikt u op Notities
rechtsonder. U kunt de reden voor de studie en de inhoud van de notitie zien. U kunt ook een
bestaande notitie bewerken of een nieuwe notitie maken.
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Appendix A: Gevalideerde draagbare en mobiele apparaten
Hieronder volgt een lijst met gevalideerde draagbare en mobiele apparaten voor het lezen van
onderzoeken met Vue Motion:


SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1



SAMSUNG GALAXY
o SAMSUNG GALAXY S3





o

SAMSUNG GALAXY S4

o

SAMSUNG GALAXY S5

APPLE IPHONE
o APPLE IPHONE 4S
o

APPLE IPHONE 5

o

APPLE IPHONE 6

APPLE IPAD
o APPLE IPAD 2
o

APPLE IPAD 3

o

APPLE IPAD 4

o APPLE IPAD AIR
Deze lijst kan van tijd tot tijd worden aangevuld met andere apparaten. Neem voor meer informatie
contact op met Carestream.
Onderstaande secties bevatten een samenvatten van de benchtestresultaten voor de gevalideerde
mobiele apparaten.
OPMERKING: CARESTREAM raadt aan om onderzoeken in Vue Motion op draagbare en mobiele
apparaten uitsluitend te lezen in de modus zonder verlies.

SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1
Testbeschrijving

Resultaten/aanbevelingen

Luminantierespons

Luminantiebereik van apparaat is het beste bij 100% helderheid

Apparaat- en weergaveinstellingen

Zie de volgende sectie: Apparaat- en weergave-instellingen

Optimale beeldhoek

+/- 39 graden

Resolutie

Aanvaardbaar in zowel donkere leeskamer als verlichte
omgevingen (personeelsruimte) met 100% apparaathelderheid

Ruis

Aanvaardbaar bij 100% helderheid en verwijdering van
ruisartefacten (bijvoorbeeld vingerafdrukken en andere vlekken)

Reflectiviteit

Een omgevingslicht van < 18 lux minimaliseert diffuse
reflexiviteit. Plaatsen van apparaat op zo'n manier dat er geen
ruisweerspiegeling is, wordt aanbevolen.

Apparaatspecificaties en
latentie

Zie de volgende sectie: Apparaatspecificaties en latentie

Afhandeling van uitzonderingen

Afhandelingen van uitzonderingen door browser en/of
besturingssysteem
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Apparaat- en weergave-instellingen
Voor een optimale weergave en minimaal visualisatie-effect veroorzaakt door de omgeving:
1. Zet Automatische helderheid uit door het vinkje in het selectievakje Automatische helderheid
te wissen. U vindt deze instelling onder Weergave > Helderheid.
2. Zet het Helderheidsniveau op de maximale instelling (schuif de schuifknop helemaal naar
rechts).

3. Schakel alle instellingen voor het dempen van achterverlichting en energiebesparingsmodus uit.

Apparaatspecificaties en latentie
Levensduur van batterij


7000 mAh oplaadbare batterij.



Tot 8 uur servertoegang en weergave van beeldgegevens in cinemodus. De levensduur van
de batterij is afhankelijk van apparaatinstellingen, gebruik en vele andere factoren die tot
verschillende resultaten kunnen leiden.



Laden via stroomadapter.

Communicatie


Wifi- + 3G-model: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE
(850, 900, 1800, 1900 MHz)



Wifi (802.11a/b/g/n)

Netwerk en latentie
De onderstaande tabel bevat de waarden voor een SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 die wordt
gebruikt via een wifi- (54 Mb) en 3G-netwerk met verschillende scenario's voor signaalontvangst:
Vastgelegde
parameter

Zwak wifisignaal
(54 Mb)
(-75 dBm)

Sterk wifisignaal
(54 Mb)
(-30 dBm)

Tijd tot weergave
van rapport

2

5,1

Tijd tot eerste beeld

12

8,3

Tijd tot vervangen
van studie

4

2,2

Framesnelheid bij
cine

8,5

9,5

Framesnelheid bij
windowing

8,2

13,5

Netwerklatentie

47 ms

47 ms
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SAMSUNG GALAXY
SAMSUNG GALAXY S III
Testbeschrijving

Resultaten/aanbevelingen

Luminantierespons

Luminantiebereik van apparaat is het beste bij 100% helderheid

Apparaat- en weergaveinstellingen

Zie de volgende sectie: Apparaat- en weergave-instellingen

Optimale beeldhoek

+/- 36 graden

Resolutie

Aanvaardbaar in zowel donkere leeskamer als verlichte
omgevingen (personeelsruimte) met 100% apparaathelderheid

Ruis

Aanvaardbaar bij 100% helderheid en verwijdering van
ruisartefacten (bijvoorbeeld vingerafdrukken en andere vlekken)

Reflectiviteit

In een omgeving met omgevingslicht van < 20 lux wordt diffuse
reflectiviteit geminimaliseerd. Plaatsen van apparaat op zo'n
manier dat er geen ruisweerspiegeling is, wordt aanbevolen.

Apparaatspecificaties en latentie

Zie de volgende sectie: Apparaatspecificaties en latentie

Afhandeling van uitzonderingen

Afhandelingen van uitzonderingen door browser en/of
besturingssysteem

SAMSUNG GALAXY S 4
Testbeschrijving

Resultaten en aanbevelingen

Luminantierespons

Luminantiebereik van apparaat is het beste bij 100% helderheid

Apparaat- en weergaveinstellingen

Zie Apparaat- en weergave-instellingen.

Optimale beeldhoek

+/- 36 graden

Resolutie

Aanvaardbaar in zowel donkere leeskamer als verlichte
omgevingen (personeelsruimte) met 100% apparaathelderheid

Ruis

Aanvaardbaar bij 100% helderheid en verwijdering van
ruisartefacten (bijvoorbeeld vingerafdrukken en andere vlekken)

Reflectiviteit

In een omgeving met omgevingslicht van < 200 lux wordt
diffuse reflectiviteit geminimaliseerd. Plaatsen van apparaat op
zo'n manier dat er geen ruisweerspiegeling is, wordt
aanbevolen.

Apparaatspecificaties en latentie

Zie de volgende sectie: Apparaatspecificaties en latentie

Afhandeling van uitzonderingen

Afhandelingen van uitzonderingen door browser en/of
besturingssysteem
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SAMSUNG GALAXY S 5
Testbeschrijving

Resultaten en aanbevelingen

Luminantierespons

Luminantiebereik van apparaat is het beste bij 100% helderheid

Apparaat- en weergaveinstellingen

Zie gedetailleerde instellingen

Optimale beeldhoek

+/- 45 graden

Resolutie

Aanvaardbaar in zowel donkere leeskamer als verlichte
omgevingen (personeelsruimte) met 100% apparaathelderheid

Ruis

Aanvaardbaar bij 100% helderheid en verwijdering van
ruisartefacten (bijvoorbeeld vingerafdrukken en andere vlekken)

Reflectiviteit

Een omgevingslicht van < 400 lux minimaliseert diffuse
reflexiviteit. Plaatsen van apparaat op zo'n manier dat er geen
ruisweerspiegeling is, wordt aanbevolen.

Apparaatspecificaties en latentie

Zie betreffende sectie voor apparaatspecificaties en latentie

Afhandeling van uitzonderingen

Afhandelingen van uitzonderingen door browser en/of
besturingssysteem

Apparaat- en weergave-instellingen
OPMERKING: De volgende instructies hebben betrekking op een SAMSUNG GALAXY S III. Gebruik
dezelfde procedure voor een SAMSUNG GALAXY S 4 en SAMSUNG GALAXY S 5.
Voor een optimale weergave en minimaal visualisatie-effect veroorzaakt door de omgeving:
Zet Automatische helderheid uit door het selectievakje uit te schakelen dat te vinden is onder
Weergave > Helderheid.
Zet het Helderheidsniveau op de maximale instelling (schuif de schuifknop helemaal naar rechts).

Schakel alle instellingen voor energiebesparingsmodus uit.
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Apparaatspecificaties en latentie
OPMERKING: De volgende specificaties hebben betrekking op de SAMSUNG GALAXY S III.
Benchtestresultaten voor SAMSUNG GALAXY S 4 en SAMSUNG GALAXY S 5 zijn hetzelfde of hoger.
Levensduur van batterij


Li-Ion 2100 mAh oplaadbare batterij.



Tot 7 uur toegang tot de server en weergave van beeldgegevens. De test bestond uit het
volledig leeg laten lopen van de batterij van de SAMSUNG GALAXY S III bij het uitvoeren van
een continue weergave van CT-beelden via wifi. De levensduur van de batterij is afhankelijk
van apparaatinstellingen, gebruik en vele andere factoren die tot verschillende resultaten
kunnen leiden.



Opladen via stroomadapter of USB-aansluiting op computer.

Communicatie


2,5G: (GSM/ GPRS/ EDGE): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz



3G: (HSPA＋ 21Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz



Wifi a/b/g/n, wifi HT40

Netwerk en latentie
De onderstaande tabel bevat de waarden voor een SAMSUNG GALAXY die wordt gebruikt via een
wifi- (54 Mb) en 3G-netwerk met verschillende scenario's voor signaalontvangst:
Sterk wifisignaal
(54 Mb)
(-30 dBm)

3G
(standaardsignaal)

Tijd tot weergave van
1,5
rapport

2,6

2,1

Tijd tot eerste beeld

5,3

5,7

6,3

Tijd tot vervangen
van studie

4,1

4,3

4,8

Framesnelheid bij
windowing

7,6

14

6,3

Netwerklatentie

77,6 ms

40,6 ms

149 ms

Vastgelegde
parameter

Zwak wifisignaal
(54 Mb)
(-90 dBm)
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APPLE IPAD
APPLE IPAD 2
Testbeschrijving

Resultaten/aanbevelingen

Luminantierespons

Luminantiebereik van apparaat is het beste bij 100% helderheid

Apparaat- en weergaveinstellingen

Zie de volgende Apparaat- en weergave-instellingen sectie

Optimale beeldhoek

+/- 39 graden

Resolutie

Aanvaardbaar in zowel donkere leeskamer als verlichte
omgevingen (personeelsruimte) met 100% apparaathelderheid

Ruis

Aanvaardbaar bij 100% helderheid en verwijdering van
ruisartefacten (bijvoorbeeld vingerafdrukken en andere vlekken)

Reflectiviteit

In een omgeving met omgevingslicht van < 42 lux wordt diffuse
reflectiviteit geminimaliseerd. Plaatsen van apparaat op zo'n
manier dat er geen ruisweerspiegeling is, wordt aanbevolen.

Apparaatspecificaties en latentie

Zie de volgende Apparaatspecificaties en latentie sectie

Afhandeling van uitzonderingen

Afhandelingen van uitzonderingen door browser en/of
besturingssysteem

APPLE IPAD 3
Testbeschrijving

Resultaten en aanbevelingen

Luminantierespons

Luminantiebereik van apparaat is het beste bij 100% helderheid

Apparaat- en weergaveinstellingen

Zie Apparaat- en weergave-instellingen

Optimale beeldhoek

+/- 45 graden

Resolutie

Aanvaardbaar in zowel donkere leeskamer als verlichte
omgevingen (personeelsruimte) met 100% apparaathelderheid

Ruis

Aanvaardbaar bij 100% helderheid en verwijdering van
ruisartefacten (bijvoorbeeld vingerafdrukken en andere vlekken)

Reflectiviteit

In een omgeving met omgevingslicht van < 50 lux wordt diffuse
reflectiviteit geminimaliseerd. Plaatsen van apparaat op zo'n
manier dat er geen ruisweerspiegeling is, wordt aanbevolen.

Apparaatspecificaties en latentie

Zie de volgende sectie: Apparaatspecificaties en latentie

Afhandeling van uitzonderingen

Afhandelingen van uitzonderingen door browser en/of
besturingssysteem
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APPLE IPAD 4
Testbeschrijving

Resultaten en aanbevelingen

Luminantierespons

Luminantiebereik van apparaat is het beste bij 100% helderheid

Apparaat- en weergaveinstellingen

Zie Apparaat- en weergave-instellingen

Optimale beeldhoek

+/- 39 graden

Resolutie

Aanvaardbaar in zowel donkere leeskamer als verlichte
omgevingen (personeelsruimte) met 100% apparaathelderheid

Ruis

Aanvaardbaar bij 100% helderheid en verwijdering van
ruisartefacten (bijvoorbeeld vingerafdrukken en andere vlekken)

Reflectiviteit

In een omgeving met omgevingslicht van < 42 lux wordt diffuse
reflectiviteit geminimaliseerd. Plaatsen van apparaat op zo'n
manier dat er geen ruisweerspiegeling is, wordt aanbevolen.

Apparaatspecificaties en latentie

Zie Apparaatspecificaties en latentie

Afhandeling van uitzonderingen

Afhandelingen van uitzonderingen door browser en/of
besturingssysteem

APPLE IPAD AIR
Testbeschrijving

Resultaten en aanbevelingen

Luminantierespons

Luminantiebereik van apparaat is het beste bij 100% helderheid

Apparaat- en weergaveinstellingen

Zie gedetailleerde instellingen

Optimale beeldhoek

+/- 48 graden

Resolutie

Aanvaardbaar in zowel donkere leeskamer als verlichte
omgevingen (personeelsruimte) met 100% apparaathelderheid

Ruis

Aanvaardbaar bij 100% helderheid en verwijdering van
ruisartefacten (bijvoorbeeld vingerafdrukken en andere vlekken)

Reflectiviteit

Een omgevingslicht van < 70 lux minimaliseert diffuse
reflexiviteit. Plaatsen van apparaat op zo'n manier dat er geen
ruisweerspiegeling is, wordt aanbevolen.

Apparaatspecificaties en latentie

Zie betreffende sectie voor apparaatspecificaties en latentie

Afhandeling van uitzonderingen

Afhandelingen van uitzonderingen door browser en/of
besturingssysteem
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Apparaat- en weergave-instellingen
OPMERKING: De volgende instructies hebben betrekking op een APPLE IPAD 2. Gebruik dezelfde
procedure voor een APPLE IPAD 3, APPLE IPAD 4 en APPLE IPAD AIR.
Voor een optimale weergave en minimaal visualisatie-effect veroorzaakt door de omgeving:


Schakel Automatische helderheid uit in de instellingen voor Helderheid en achtergrond.



Zet de helderheid op de maximale instelling (schuif de schuifknop helemaal naar rechts).



Schakel alle instellingen voor het dempen van achterverlichting en energiebesparingsmodus uit.
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Apparaatspecificaties en latentie
OPMERKING: De volgende specificaties hebben betrekking op een APPLE IPAD 2.
Benchtestresultaten voor APPLE IPAD 3, APPLE IPAD 4 en APPLE IPAD AIR zijn hetzelfde of hoger.
Levensduur van batterij


Ingebouwde 25-watt-uur oplaadbare lithiumpolymeer batterij.



Tot 10 uur servertoegang en weergave van beeldgegevens in cinemodus. De levensduur van
de batterij is afhankelijk van apparaatinstellingen, gebruik en vele andere factoren die tot
verschillende resultaten kunnen leiden.



Opladen via stroomadapter of USB-aansluiting op computer.

Communicatie


Wifi- + 3G-model: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE
(850, 900, 1800, 1900 MHz)

 Wifi- + 3G-model voor Verizon: CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz)
Alleen gegevens


Wifi (802.11a/b/g/n)

Netwerk en latentie
De volgende tabel bevat de waarden voor een APPLE IPAD die wordt gebruikt via een wifi- (54 Mb)
en 3G-netwerk met verschillende scenario's voor signaalontvangst:
Vastgelegde
parameter

Zwak wifisignaal
(54 Mb)
(-75 dBm)

Sterk wifisignaal
(54 Mb)
(-30 dBm)

Tijd tot weergave
van rapport (sec)

2

2,1

Tijd tot eerste beeld
(sec)

10,9

4,9

Tijd tot vervangen
van studie (sec)

4,3

2

Framesnelheid bij
cine

11,8

9,9

Framesnelheid bij
windowing

9

16

Netwerklatentie

27 ms

25 ms
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APPLE IPHONE
APPLE IPHONE 4 S
Testbeschrijving

Resultaten en aanbevelingen

Luminantierespons

Luminantiebereik van apparaat is het beste bij 100% helderheid

Apparaat- en weergaveinstellingen

Zie Apparaat- en weergave-instellingen

Optimale beeldhoek

+/- 39 graden

Resolutie

Aanvaardbaar in zowel donkere leeskamer als verlichte
omgevingen (personeelsruimte) met 100% apparaathelderheid

Ruis

Aanvaardbaar bij 100% helderheid en verwijdering van
ruisartefacten (bijvoorbeeld vingerafdrukken en andere vlekken)

Reflectiviteit

In een omgeving met omgevingslicht van < 32 lux wordt diffuse
reflectiviteit geminimaliseerd. Plaatsen van apparaat op zo'n
manier dat er geen ruisweerspiegeling is, wordt aanbevolen.

Apparaatspecificaties en latentie

Zie Apparaatspecificaties en latentie

Afhandeling van uitzonderingen

Afhandelingen van uitzonderingen door browser en/of
besturingssysteem

APPLE IPHONE 5
Testbeschrijving

Resultaten en aanbevelingen

Luminantierespons

Luminantiebereik van apparaat is het beste bij 100% helderheid

Apparaat- en weergaveinstellingen

Zie Apparaat- en weergave-instellingen

Optimale beeldhoek

+/- 45 graden

Resolutie

Aanvaardbaar in zowel donkere leeskamer als verlichte
omgevingen (personeelsruimte) met 100% apparaathelderheid

Ruis

Aanvaardbaar bij 100% helderheid en verwijdering van
ruisartefacten (bijvoorbeeld vingerafdrukken en andere vlekken)

Reflectiviteit

In een omgeving met omgevingslicht van < 200 lux wordt diffuse
reflectiviteit geminimaliseerd. Plaatsen van apparaat op zo'n
manier dat er geen ruisweerspiegeling is, wordt aanbevolen.

Apparaatspecificaties en latentie

Zie Apparaatspecificaties en latentie

Afhandeling van uitzonderingen

Afhandelingen van uitzonderingen door browser en/of
besturingssysteem
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APPLE IPHONE 6
Testbeschrijving

Resultaten en aanbevelingen

Luminantierespons

Luminantiebereik van apparaat is het beste bij 100% helderheid

Apparaat- en weergaveinstellingen

Zie gedetailleerde instellingen

Optimale beeldhoek

+/- 45 graden

Resolutie

Aanvaardbaar in zowel donkere leeskamer als verlichte
omgevingen (personeelsruimte) met 100% apparaathelderheid

Ruis

Aanvaardbaar bij 100% helderheid en verwijdering van
ruisartefacten (bijvoorbeeld vingerafdrukken en andere vlekken)

Reflectiviteit

Een omgevingslicht van < 400 lux minimaliseert diffuse
reflexiviteit. Plaatsen van apparaat op zo'n manier dat er geen
ruisweerspiegeling is, wordt aanbevolen.

Apparaatspecificaties en latentie

Zie betreffende sectie voor apparaatspecificaties en latentie

Afhandeling van uitzonderingen

Afhandelingen van uitzonderingen door browser en/of
besturingssysteem

Apparaat- en weergave-instellingen
OPMERKING: De volgende instructies hebben betrekking op een APPLE IPHONE 4S. Gebruik
dezelfde procedure voor een APPLE IPHONE 5 en APPLE IPHONE 6.
Voor een optimale weergave en minimaal visualisatie-effect veroorzaakt door de omgeving:


Schakel Automatische helderheid uit.



Zet de helderheid op de maximale instelling (schuif de schuifknop helemaal naar rechts).



Schakel alle instellingen voor het dempen van achterverlichting en energiebesparingsmodus uit.
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Apparaatspecificaties en latentie
OPMERKING: De volgende specificaties hebben betrekking op een APPLE IPHONE 4S.
Benchtestresultaten voor APPLE IPHONE 5 en APPLE IPHONE 6 zijn hetzelfde of hoger.
Levensduur van batterij


Niet-verwijderbare Li-Po 1432 mAh batterij (5,3 Wh).



Tot 7 uur servertoegang en weergave van beeldgegevens in cinemodus. De levensduur van
de batterij is afhankelijk van apparaatinstellingen, gebruik en vele andere factoren die tot
verschillende resultaten kunnen leiden.



Opladen via stroomadapter of USB-aansluiting op computer.

Communicatie


2G-netwerk: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900



3G-netwerk: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO



Wifi 802.11 b/g/n

Netwerk en latentie
De volgende tabel bevat de waarden voor een APPLE IPHONE die wordt gebruikt via een wifi(54 Mb) en 3G-netwerk met verschillende scenario's voor signaalontvangst:

Vastgelegde
parameter

Zwak
wifisignaal
(54 Mb)
(-80 dBm)

Sterk wifisignaal
(54 Mb)
(-30d Bm)

3G
(standaardsignaal)

Tijd tot weergave
van rapport

1,5

1,8

2,3

Tijd tot eerste
beeld

10,2

4,6

7,1

Tijd tot vervangen
van studie

5

3,9

5,5

Framesnelheid bij
windowing

11

16

5

Netwerklatentie

60 ms

46 ms

255 ms
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Appendix B: Aanbevelingen weergave
Verifieer dat u de optimale beeldhoek gebruikt voor het apparaat (zie de tabellen met samenvatting
van benchtestresultaten voor elk apparaat in Appendix A).
Verifieer dat het apparaat zo is gepositioneerd dat er geen sprake is van reflectie.

Omgevingslicht testen
Voer de volgende test voor omgevingslicht uit:
Geef het TG18-AD-testpatroon weer op een zoompositie van 100 % in overeenstemming met de
zoomaantekening en de standaardwindow en -center van respectievelijk 4096 en 2048.
Bekijk het testpatroon en verifieer dat de laagcontrastlijnen zichtbaar zijn op rij 5 en 6 (onderste twee
rijen), zoals afgebeeld in de volgende illustratie. Houd er rekening mee dat de afbeelding veel vager is
op een Apple® iPhone® 4S (voor illustratiedoeleinden is de afbeelding in dit document verbeterd).

De zichtbaarheid van de laagcontrastlijnen in rij 5 en 6 van het TG18-AD-testpatroon geeft aan dat
het omgevingslicht voldoende is voor weergave op het apparaat (bijvoorbeeld < 32 lux) en dat deze
test is geslaagd. Herhaal dit om de 20 minuten.
Als de test voor omgevingslicht mislukt, moet u de volgende corrigerende maatregelen nemen en de
test voor omgevingslicht opnieuw uitvoeren:
Verifieer dat de schermhelderheid op 100 % staat. Als dit niet het geval is, kunt u het testpatroon
mogelijk niet goed zien. Automatische helderheid moet ook zijn uitgeschakeld.
Verifieer dat u de optimale beeldhoek voor het apparaat gebruikt (zie de tabellen met de
samenvatting van benchtestresultaten voor elk apparaat in Appendix A)
Verifieer dat het apparaat zo is gepositioneerd dat er geen sprake is van reflectie.
Verifieer dat er op het scherm geen vingerafdrukken en andere vlekken of obstructies zitten. Veeg het
scherm zo nodig af of verwijder de obstructie op andere manier.
Verifieer dat er niet te veel omgevingslicht is. De aanbevolen weergavecondities zijn een gedempte
omgeving, uit de buurt van tl-buizen en ramen. Ga naar een plek met de juiste lichtcondities.
Als niets het gewenste resultaat oplevert, kunt u geen beelden op uw apparaat bekijken.
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