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A CD behelyezése után a szoftver automatikusan indul, és a következő 

ablak jelenik meg  

Ha ez nem így lenne, pl. le van tiltva a számítógépen az automatikus 

indítás, a CD/DVD meghajtóról kézzel is elindítható a syngo_fV 

alkalmazás. 

Az OK gomb lenyomásával tudomásul vesszük, hogy a szoftver 

diagnosztikai célokra nem használható! 

Ezután betöltődik az elérhető vizsgálatok listája a DICOMDIR 

kompatibilis adathordozóról a következő fastView Browser ablakba: 

 

Az Open Patient gomb használatával a Páciens képi információi betölthetőek. 

Ha csak egy-egy sorozatot szeretnénk betölteni, az adott sorozatra kattintás és az alsó Open gomb 

lenyomásával tehetjük meg. CTRL gomb használatával több sorozat is kiválasztható. 

A betöltése után megjelennek a sorozatok. 

  



 
 

A kívánt sorozatra kattintva a kék keret jelzi a kijelölését, ekkor az egér görgőjével lehet lépegetni a 

képek között. 

Duplát kattintva a képre teljes ablakméretűre nagyíthatjuk, ugyanígy a dupla kattintással 

visszatérhetünk a többsorozatos felosztáshoz. 

A képeken a következő fő műveleteket lehet végrehajtani: 

(az eszközök az ablak jobb oldalán elhelyezkedő View / Tool / Image panelen vannak) 

Ablakolás A képen a középső egérgomb nyomva tartásával és az egér mozgatásával 

állítható alapestben a kép ablakértéke. Ugyanezt érjük el, ha az eszközök közül 

az Image panelen az első Windowing gombra kattintunk, ekkor már az egér bal 

gombjával is tudunk ablakolni. 

A mellette lévő Home windows gomb az alapértékre visz vissza. 

Nagyítás Az Image panelen a középső gomb a nagyítás. A kiválasztása után az egér bal 

gombjával a képen nyomva tartva tudunk nagyítást és kicsinyítést végezni. 

Kis terület nagyítása A Tools panelen a nagyító ikont használva az adott kis területet lehet 

ideiglenesen megnagyítani. 

Távolság mérése A Tools panelen alatt a vonalzó segítségével lehet mérni az egér bal gombjával. 

Kép osztása A View panelen elhelyezkedő ikonokkal lehet a megtekintő osztását beállítani. 

Kép mentése Az adott képet a Patient menü Save as… menüpontjával lehet JPEG képként 

kimenteni. 
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