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DentalEye 3.2.1 Instruktioner för användare: 

Visning av identitetsetiketten i granskningsläget 
 

 

DentalEye 3.2.1 har anpassats för att minska risken att bilder lagras till fel patient. En viktig funktion för att göra användaren 

uppmärksam på vilken patient som är vald är den identitetsetikett med personnummer och namn som visas över bildens 

nedre del efter några sekunder. 

 

Vi har fått information om att identitetsetiketten i vissa fall kan dölja delar av bilden så att arbetet med programmet 

försvåras. Det gäller speciellt vid användning av granskningsläget där man dubbelklickat på en bild för att visa den 

förstorad i hela bildkortsytan. Se figur 1. 

 

Identitetsetiketten döljs när man använder mus eller tangentbord men i vissa fall är detta svårt, t ex vid rotbehandlingar där 

man behöver se bilden förstorad på skärmen men inte har händerna fria att röra datorn. 

 

 

Vi rekommenderar följande åtgärder för att undvika problemet: 

1. Efter att ha dubbelklickat på bilden för att visa den i granskningsläget, zooma ut bilden ett eller ett par steg med 

mushjulet eller (-) på det numeriska tangentbordet innan behandlingen påbörjas. När identitetsetiketten visas efter 

några sekunder så kommer den inte att skymma bilden. Se figur 2. 

 

2. En annan möjlighet är att använda presentationsläget genom att markera en bild och klicka  i knappraden 

eller tryck F7. I detta läge visas bilden i helskärm utan knappar och menyer, dock finns inga verktyg tillgängliga. 

Se figur 3. 

 

3. Se till att använda en tillräckligt stor, högupplöst bildskärm av god kvalitet. Utnyttja bildskärmsytan maximalt 

genom att t ex maximera DentalEye-fönstret och ställ in Windows menyrad så att den döljs när den inte används. 

 

Vi avser att införa förbättringar av programvaran så att bilden automatiskt lämnar plats för identitetsetiketten. Dessa 

förbättringar planeras till nästa version (3.2.2) och tills vidare rekommenderas de tillfälliga åtgärderna ovan för de användare 

som upplever problem med att identitetsetiketten skymmer viktig bildinformation. 

 

Se Användarhandledningen för mer information om att zooma i bilder och att använda presentationsläget. 

Kontakta oss gärna för mer information eller för att ge förslag till förbättringar! 
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Figur 1. 

En bild i granskningsläget med 

identitetsetikett som döljer delar av 

bilden. 

 

Figur 2. 

En bild har tagits upp i 

granskningsläget och sedan zoomats 

ut med mushjulet eller (-) på det 

numeriska tangentbordet. 

Identitetsetiketten ryms under bilden. 

 

Figur 3. 

Bilden visas i presentationsläget som 

nås via knappraden eller med F7. I 

detta läge visas inte identitetsetiketten 

men verktyg för bildmanipulation är 

heller inte tillgängliga. 

 

 


