IMPAX	
  6.6.1	
  Quick	
  Reference:	
  Kliniske	
  brugere	
  
Log	
  ind	
  i	
  Impax	
  
1. Dobbelt-klik på Impax-ikonet på
skrivebordet

Find	
  patienter	
  med	
  simpelt	
  
søgeværktøj	
  
1. Åbn søgning i liste-området ved at klikke
på
i søgebjælken
2. Søg på CPR-nr eller patient-navn
3. Begræns evt. søgning på dato, hospital
eller modalitet
tip: Anvend % (eller *) som wildcard.
Wildcards kan indsættes før eller vilkårligt i
søgestrengen. Cpr. nr. kan f.eks. skrives
0101%0RJ1 hvis man ikke kan huske
fødselsår. Der kan indsættes flere wildcards i
søgestrengen. Impax sætter automatisk
wildcard i slutningen af søgestrengen.

Find	
  patienter	
  med	
  avanceret	
  
søgeværktøj	
  
1. Åbn avanceret søgning ved at klikke på
2. Vælg et søgekriterie i rullegardinet til
højre
3. Indtast værdi der skal søges på
4. Vælg evt. et nyt søgekriterie (tilføjer
kriterie med OG)
eller
5. Klik på + udfor samme parameter for at
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tilføje søgning med ELLER
6. Fortsæt indtil søgningen indeholder
ønskede søgekriterier
7. Klik på søg eller tryk ENTER
tip: Avancerede søgninger kan gemmes som
foretrukne søgninger. Klik i rullegardinet
foretrukne søgninger, vælg Ny…, navngiv
din søgning og gem.
tip: Nulstil alle søgeparametre ved at klikke
på Nulstil Søgning i øverste ve. hjørne

Åbne	
  undersøgelser	
  
1. Dobbelt-klik på den ønskede
undersøgelse/ patient for at åbne
billederne
eller
2. Marker flere patienter ved at SHIFT eller
CTRL-markere de ønskede
undersøgelser, højre-klik og vælg
Cycle… for at åbne på en samlet liste
(skift mellem patienter på pilene i
billedområdet i nederste venstre hjørne)
3. eller vælg Åbn billeder… for at åbne
undersøgelserne i separate faner
tip: Hvis man ønsker at systemet automatisk
åbner relevante undersøgelser til
sammenligning skal Relevans-knappen være
trykket ind

Vis	
  oplysninger	
  om	
  undersøgelse/	
  
beskrivelse	
  
1. Åbn en undersøgelse
2. Klik på Tekst… til venstre i toppen af
billedområdet. Vend tilbage til billeder
ved at klikke på Billeder…
3. Se tidligere beskrivelser ved at venstreklikke på tidligere undersøgelser i
undersøgelsesliste

Navigér	
  mellem	
  billeder,	
  serier	
  og	
  
undersøgelser	
  
1. Navigèr mellem billeder ved at holde
ve. museknap nede og træk op eller ned.
eller
2. Anvend musens scroll-hjul
eller
3. Anvend pageUp eller pageDown
4. Navigèr mellem patientens åbne
undersøgelser ved at anvende pilene i
billedområdet til hø. for patientnavn
eller
5. Skift med pil op eller pil ned
6. Naviger mellem serier ved at klikke på
en ny serie i serie-vinduet
eller
7. Skift med SHIFT pil op eller pil ned

Personlige	
  arbejdslister	
  
1. Klik på knappen
i listeområdet
2. Klik på fanebladet personlige
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3. Klik på … og navngiv listen

Tastatur-‐genveje	
  i	
  billedområdet	
  

tip: Hvis der angives søgekriterier vil listen
være dynamisk, dvs. opdateres automatisk
med nye undersøgelser, der opfylder
søgekriterierne (og forsvinder hvis
søgekriterierne ikke længere er opfyldt). Der
kan stadig tilføjes undersøgelser manuelt,
disse undersøgelser vil kun forsvinde hvis de
manuelt fjernes (hø. klik og fjern…).
tip: Hvis man opretter en tom liste kan den
anvendes til at gemme interessante
undersøgelser.

Z

Zoom med scroll-hjul, venstreklik og træk for Pan

X

Aktiver måle-værktøj (ve. klik for
startpunkt, ve. klik for slut, hø.
klik for slut

SHIFT-X

Vinkelmåling

P

Pile-markering

Lineal/ måling

DEL

Slet annotationer (mål, pile,
tekst osv.)

W/L

ESC

Nulstil musetilstand til W/L

Gemme	
  målinger	
  
1. Sæt mål på de ønskede billeder
2. Tryk på snapshot-ikonet

Vise	
  tidligere	
  målinger	
  
1. Klik på den lille pil til venstre for
snapshot-ikonet
2. Vælg det relevante snapshot
3. Impax åbner nu undersøgelsen, som den
så ud, da målene blev gemt.
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Nulstil W/L
Rotèr til højre
Rotèr til venstre
Zoom

Nulstil billede

Luk	
  åbne	
  undersøgelser	
  
1. Luk enkelt undersøgelse: klik på x i fane
nederst i billedområdet
2. Luk alle billeder: Hø. klik på fane nederst
i billedområdet og vælg luk alle…
3. Luk cycle-liste: Hø. klik nederst i
billedområdet og vælg luk cycle liste…

Oversigt	
  over	
  hyppigt	
  anvendte	
  
knapper	
  i	
  billedområdet	
  

Tag snapshot
1

Forudindstillet W/L Bløddele CT

2

Forudindstillet W/L Lunge CT

3

Forudindstillet W/L Knogle CT

Vis/ skjul tilgængelige serier
Vinkelmåling
Vinduesopsætning
Annotation, tekst

CTRL-N

	
  

Nulstil W/L

Link serier
Slet annotationer
Pilemarkering
Redigèr annotationer
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