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Spoločnosť TatraMed Software s.r.o. má za sebou 
prvý rok svojej činnosti. Bol to pre nás rok veľkých 
výziev, poctivej práce a obchodných úspechov. 
Vynikajúci kolektív, profesionálny prístup k práci  
a z toho vyplývajúca vysoká spokojnosť a dôvera 
našich zákazníkov nie je nič nové, je to vlastne logická 
kontinuita činnosti spoločnosti TATRAMED spol. 
s r.o., od ktorej TatraMed Software s.r.o. odkúpila 
produkty diagnostických softvérových systémov  
pre rádiológiu a nukleárnu medicínu, ako aj systémov 
pre telerádiológiu a telemedicínu.

Podarilo sa nám prekročiť stanovené ciele.  
Za prvý rok sme nainštalovali 12 systémov TomoCon 
PACS, čím sme vstúpili do druhej stovky. Ďalšie 
zákazky máme už zmluvne uzavreté a čakáme len  
na technické prostriedky serverov a lokálnych 
dátových úložísk. Celkový počet 84 prevádzkovaných 
systémov v Slovenskej republike podčiarkuje naše 
dominantné postavenie v segmente PACS.

Úspechy a spokojnosť zákazníkov nás zaväzujú zotrvať 
v tempe a kvalite našej práce. V prvom štvrťroku 
sme zaviedli prepracovaný systém starostlivosti  
o inštalované systémy TomoCon PACS a ponúkame 
starostlivosť šitú na požiadavky a potreby zákazníkov 
od štandardného dohľadu a servisných zásahov počas 
pracovných dní a pracovných hodín až po režim 
24x365 pre zdravotnícke zariadenia poskytujúce 
neodkladnú liečbu.

Práve sme uvoľnili novú verziu diagnostickej  
a klinickej náhľadovej pracovnej stanice  TomoCon 
19. V nových a rozšírených priestoroch našej 
spoločnosti obnovíme niekdajšiu tradíciu 
jednodňových pracovných seminárov a školení 

pokročilých používateľov TomoCon Workstation aj 
v súčinnosti s dodávateľmi diagnostických prístrojov  
a spriahnutých softvérových systémov.

Spoločnosť TATRAMED spol. s r.o. sa naďalej venuje 
svojmu pôvodnému zameraniu - vývoju plánovacích 
softvérových systémov pre stereotaktickú 
neurochirurgiu, stereotaktickú intrakraniálnu 
rádiochirurgiu a brachyterapiu ako aj protónovú 
terapiu v súčinnosti so svojimi zahraničnými 
partnermi.

Tešíme sa na výzvy v roku 2014, privítame nových 
klientov a partnerov, uvedieme nové jazykové 
lokalizácie našich produktov a o všetkých novinkách 
budeme priebežne informovať prostredníctvom 
nášho elektronického občasníka.

Ing. Juraj Kajan
riaditeľ spoločnosti
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Pracovná stanica TomoCon je plne DICOM kompatibilný 
certifikovaný diagnostický softvér pre  prehliadanie 
a správu snímok vo vašom zdravotníckom zariadení. 
Používateľovi poskytuje diagnostickú kvalitu najvyššej 
úrovne integrovanú do prívetivého používateľského 
rozhrania,  ktoré  sa  prispôsobí  presne  vašim   potrebám 
a potrebám vášho zdravotníckeho zariadenia.

Čo je nové v TomoCon 19

Čo je nové v T3C 1.9

•	 2-rozmerné projekčné zobrazenie obrazových dát         
v rámci definovaného rozsahu  objemu vyšetrenia

•	 aplikovateľné na snímky a MPR rekonštrukcie
•	 definovanie hrúbky a typu projekcie (MIP, MinIP,  

AvgIP)
•	 interaktívne nastavenie hrúbky a pozície projekcie

•	 kardio-torakálny index
•	 určený pre modality DX a CR

•	 meranie pomeru dĺžok dvoch nezávislých čiar

•	 sledovanie dynamických zmien v definovanej oblasti
•	 rôzne nástroje pre definovanie oblasti (ROI)
•	 výsledky zobrazené v grafe alebo tabuľke
•	 interaktívne nastavovanie aktuálnej pozície v rámci 

analýzy

•	 priame definovanie režimu pre každý segment  
pracovnej plochy

•	 podporované režimy Matica, Zásobník a Všetko

Pláty (slab projection)

CTR merací nástroj

Merací nástroj Pomer dĺžok

Kvantitatívna analýza

Nastavenie režimu zobrazenia snímok multi-
dimenzionálnych sérií

T3C umožňuje bezpečný, spoľahlivý a rýchly prenos 
pacientskej obrazovej dokumentácie (štúdií DICOM) 
medzi zdravotníckymi zariadeniami a špecialistami:
•	 posielanie správ a žiadostí o zaslanie štúdií
•	 prehliadanie histórie prenosov
•	 centrálny server zabezpečujúci okamžité prenosy
•	 24x365 a to aj v prípade, že adresát nie je dostupný
•	 jeden komunikačný SW servis registrovanej inštitúcie 

a SW konzola pre každého používateľa

  TomoCon® diagnostika, archivácia a 
správa obrazových dát

  T3C® bezpečný a spoľahlivý prenos 
obrazových dát

•	 zadávanie automatických činností pre Servis
•	 automatické úlohy pomocou GUI Konzoly
•	 ActiveX rozhranie Konzoly pre odosielanie štúdií          

s integráciou RIS/NIS/TomoCon Workstation
•	 optimalizácia pripájania pomocou proxy serverov

Noví registrovaní používatelia T3C 
V prvom polroku 2014 sme registrovali:
•	 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená,    

ambulancia Námestovo
•	 HEDAK a.s., Bratislava
•	 ALFAMEDIA s.r.o., pracovisko CT a MR, Trenčín
•	 Nemocnice s poliklinikami n.o., ZZ Levice
•	 Medicína Nové Zámky, s.r.o., pracovisko MR Levice
•	 Národný onkologický ústav, Bratislava
•	 FNsP Skalica, a.s.
•	 IZD-MRI, s.r.o. Dunajská Streda
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