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Čo je nové v TomoCon 20

• Špeciálna pracovná plocha s MPR, ktoré môžu byť na 
seba navzájom kolmé. Zobrazuje sa nad existujúcou 
pracovnou plochou a aktuálne usporiadanie pohľadov 
sa obnoví po jej zatvorení. Umiestnenie segmentov je 
možné vybrať z niekoľkých prednastavených rozložení 
pracovnej plochy.

• V ortogonálnej MPR pracovnej ploche sa zobrazuje aj 
manuálna registrácia a úprava MIR. Po ich zavretí sa 
teda zachová pôvodné rozloženie pracovnej plochy.

• Pribudli ďalšie typy zobrazenia snímok série: Len prvá 
snímka, Len prostredná snímka a Prvá, prostredná. 
Všetky náhľady snímok v štúdiách je možné zobraziť 
naraz pomocou kontextovej ponuky.

• Súbor snímok pre analýzu sa definuje už pri jej 
vytváraní. Analýzu je možné zadefinovať medzi 
viacerými sériami alebo v rámci jednej série.

• Výsledky merania je možné zobraziť rôznym 
spôsobom: Absolútny, Rozdielový a Normalizovaný. 

• Nové možnosti nastavenia pre os X a zmeny zobrazenia 
grafu.

• Umožnenie vyhľadať predchádzajúce štúdie k už 
otvorenej štúdii vo vybranom vzdialenom DICOM 
úložisku alebo v lokálnych štúdiách podľa nastavených 
kritérií.

• Pri otváraní a sťahovaní predchádzajúcich štúdií 
je možné považovať štúdie z jedného dňa za jednu 
(podľa voľby používateľa).

Ortogonálna MPR pracovná plocha

Rozšírenie nastavenia palety náhľadov

Novinky v kvantitatívnej analýze

Pohodlnejšie otváranie predchádzajúcich 
štúdií

  TomoCon® diagnostika, archivácia a 
správa obrazových dát

Noví registrovaní používatelia T3C 
V druhom polroku 2014 sme registrovali:
• ALFAMEDIS s.r.o., Prešov
• ALFAZVOLEN2 s.r.o.
• RTG pracovisko JESSENIUS - diagnostické centrum 

a.s., Komárno
• Mestská poliklinika, Pezinok
• ZELENÝ SEN, s.r.o., Banská Bystrica
• FUTURUM, s.r.o., Bytča
• ALFAMEDIC s.r.o., Lučenec
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• Pri 5-tlačidlových myšiach sa dajú mapovať preddefi-
nované funkcie pre štvrté a piate tlačidlo myši.

Podpora 5-tlačidlovej myši

• Vytvorenie novej lekárskej správy podľa šablóny 
je jednoduchšie vďaka možnosti zadefinovania 
predvolenej šablóny. Ťuknutím myši pod 
upravovaným textom sa textový kontajner vkladá 
automaticky.

Zjednodušenie úpravy lekárskych správ

Milí priatelia, zákazníci a partneri,

ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu v roku 2014, 
v ktorom sme nainštalovali stý systém TomoCon PACS.
   Prajeme krásne a pokojné Vianoce a veľa osobných aj 
pracovných úspechov v roku 2015. 

pracovníci TatraMed Software s.r.o.

TomoCon 20 bude distribuovaný začiatkom r. 2015. 
Ohľadom aktualizácie licencií softvérových staníc 
TomoCon kontaktujte Zákaznícke centrum spoločnosti 
TatraMed Software s.r.o.


