
 

Milí priatelia, zákazníci a partneri, 

ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu v roku 2015, 
v ktorom sme aj vďaka Vám pokračovali v úspechoch 
s našim systémom TomoCon PACS.  
Prajeme Vám krásne a pokojné Vianoce a veľa osobných 
aj pracovných úspechov v roku 2016.  
 
 
 

pracovníci TatraMed Software s.r.o. 

 

   

 
           (Stiahnuť TomoCon Workstation 21) 

CPR – zakrivené MPR 
• Špeciálny nástroj pre vizualizáciu rúrkovitých 

anatomických štruktúr na základe definovanej CPR 
cesty (cievy, miecha), ktorý umožňuje zobraziť 
zakrivenú MPR v ľubovoľnom smere a uhle v rámci 
série.  

• Zobrazenie výsledku v režime natiahnutej alebo 
narovnanej rekonštrukcie a možnosť exportovania do 
novej samostatnej série. 

• Interaktívne zobrazenie kolmých MPR pozdĺž celej 
definovanej CPR cesty.  

 

Konfigurovateľný Hlavný panel nástrojov  
• Plne konfigurovateľný obsah hlavného panelu 

nástrojov vrátane definovania poradia tlačidiel. 
• Možnosť pridania ľubovoľného TomoCon nástroja a 

jeho zobrazenia len pre vybranú skupinu modalít. 
 

 
Pohodlnejšia práca s lekárskymi správami 
• Lekárske správy dostupné priamo v palete náhľadov 

konkrétnej štúdie. 
• Spoločné okno pre zobrazenie a úpravu všetkých 

otvorených správ vrátane písania nových správ. 
Texty meracích nástrojov 
• Možnosť vypnutia proporcionálneho zväčšovania 

textov meracích nástrojov pri zväčšovaní snímky. 
• Nastavenie spôsobu prekrývania textov meracích 

nástrojov (tieň textov, priesvitnosť). 

Režim usporiadania štúdií v palete náhľadov 
• Výber usporiadania štúdií priamo v palete náhľadov. 
• Možnosti usporiadania na základe ID pacienta, 

dátumu štúdie a poradia otvorenia štúdie.  
Vylepšenia pracovnej plochy 
• Nový režim synchronizácie podľa prvého pohľadu.  
• Nastavenie predvoleného režimu automatického 

zobrazovania snímok (zásobník, matica, všetko). 
• Automatické skrývanie nástrojových dialógov na 

základe použiteľnosti pre modality otvorených štúdií. 

Bližšie informácie ohľadom aktualizácie poskytne naše 
Zákaznícke centrum (+421 2 60202324). 

TomoCon GO  
V blízkej budúcnosti pre vás pripravujeme úplne nový 
systém, ktorý vám umožní vizualizáciu snímok pacientov 
na širokej škále mobilných zariadení. 

 
 
 

V roku 2015 sme okrem iných registrovali:  
• ZDRAVOMAK s.r.o. – MR Topoľčany 
• Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 
• Nemocnica Banská Štiavnica 
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http://download.tatramed.sk/download/TCW_21.0.3300.EXE

