IMPAX	
  6.6.1	
  Quick	
  Reference	
  Radiografer	
  
Åbne	
  Impax	
  6.6	
  
1. Dobbelt-klik på Impax
skrivebordet

på

Simpel	
  søgning	
  
1. Klik på
2. Udfyld relevante søgekriterier
3. Tryk søg eller ENTER

Avanceret	
  søgning	
  
1. Klik på
2. Vælg et søgekriterie i rullegardinet til
højre
3. Skift evt. søgemetode (starter med,
indeholder mv.) i det første rullevindue til
højre for søgekriterienavnet
4. Indtast søgestreng
5. Tryk søg
tip: Avanceret søgning kan foretages på
PACS eller på RIS-kriterier. RIS-kriterier
muliggør søgning på en del kriterier som ikke
eksisterer i PACS som f.eks. beskrivende
læge, rapport-status mv., men RISsøgninger vil ikke returnere undersøgelser
uden RIS-oplysninger (eg. importerede us.)

søgestreng.
Eks. på wildcard-søgninger:
1. 0505%0RJ1
a. returnerer alle fødselsår
2. An%Anders%
a. returnerer Anja, Anders, Anton osv.
Andersen, Andersson osv.

Foretrukne	
  søgninger	
  
1. Indsæt kriterier for avanceret søgning
2. Vælg Ny… i rullegardinet Foretrukne
søgninger til højre
3. Navngiv din søgning og tryk OK

Åbne	
  undersøgelser	
  
•
•
•

•

Dobbelt-klik på en patient/undersøgelse
Vælgt flere patienter/undesøgelser ved
at SHIFT- eller CTRL-klikke
Højreklik på markerede patienter/
undersøgelser og vælg Åbn billeder
(åbner undersøgelser i separate
faneblade i billedområdet)
Højreklik på flere markerede
undersøgelser og vælg Cycle (åbner
udvalgte undersøgelser i billedområdet
på en liste i billedområdet)

Søgning	
  med	
  wildcards	
  

Luk	
  åbne	
  undersøgelser	
  

Søgninger kan foretages med wildcards (%
eller *). Wildcards kan indsættes vilkårlige
steder i søgestrengen, og der kan indsættes
flere wildcards i en streng. Der indsættes
automatisk wildcard i slutningen af en

1. Luk enkelt undersøgelse: klik på x i
undersøgelsesfanerne nederst (eller
øverst) 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…

Skift	
  mellem	
  liste-‐,	
  tekst-‐	
  og	
  
billedområde	
  på	
  1-‐skærmsløsning	
  
•

•

•

Når du åbner en undersøgelse vises
tekst-vinduet med RIS-oplysninger og
beskrivelser
Klik på Tekst/List i den øverste grønne
bjælke for at skifte mellem liste- og
tekstområde
Klik på knapperne Tekst/Billede i øvre
højre hjørne for at skifte mellem tekst- og
billedområde

Import	
  af	
  undersøgelser	
  fra	
  
DICOM-‐destinationer	
  
1. Klik på Placering
til hø. for
søgekriterierne
2. Klik på den relevante destination
3. Indtast søgekriterier (eg. CPR-nummer)
4. Højreklik på patient eller relevante
undersøgelser og klik Hent
5. Skift placering til system og søg igen

Sende	
  undersøgelser	
  til	
  andre	
  
destinationer	
  
1. Højreklik på den ønskede undersøgelse
2. Vælg overfør i menuen
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Tilføje	
  destinationer	
  til	
  import	
  og	
  
eksport	
  af	
  undersøgelser	
  

Oprette	
  nye	
  personlige	
  
arbejdslister	
  

1. Klik på
til hø. for dit brugernavn og
rolle
2. Vælg præferencer
3. Vælg bjælken Listeområde
4. Vælg fanebladet Søg efter placering for
import-destinationer
5. Vælg fanebladet Overfør placeringer for
eksport-destinationer
6. Sæt hak ud for relevante destinationer
og klik OK
obs: Ændringerne optræder først efter
genstart af Impax

1. Klik på arbejdslister
2. Vælg fanebladet Personlige…
3. Klik på Ny
4. Navngiv arbejdslisten
tip: Du kan lave en tom arbejdsliste til at
gemme interessante undersøgelser i. Træk
og slip undersøgelser fra en arbejdsliste til
en anden for at gemme dem på listen.

Åbne	
  arbejdslister	
  i	
  listeområdet	
  
1. Klik på arbejdslister
2. Vælg faneblad standardarbejdslister,
personlige arbejdslister eller planlagte
arbejdslister (afhg. af hvilken type liste
du vil åbne)
3. Find mappen Worklists RAD/NM til
venstre, udvid og find dit hosptial
4. Sæt hak i check-boksen udfor den
ønskede mappe
5. Sæt hak i vinduet til højre udfor de lister
du vil åbne og klik OK
tip: højre-klik i check-boksen ud for en
mappe for at markere/ afmarkere alle
undermapper

Hyppigt	
  anvendte	
  knapper	
  i	
  
billedområdet	
  
Nulstil W/L
Rotèr til højre
Rotèr til venstre
Zoom
Lineal/ måling
W/L
Nulstil billede
Vis/ skjul tilgængelige serier
Vinkelmåling
Vinduesopsætning
Annotation, tekst

Link serier
Slet annotationer
Pilemarkering
Redigèr annotationer
Link mellem undersøgelser
Fortryd
Gentag

