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Produktinformation

1.1. Produktidendifikation
Produktvarianter
DentalEye Pro
DentalEye Enterprise
DentalEye Viewer
Den aktuelle produktversion står anført i softwaren (DentalEye 3.x.x). Denne udgave af
brugervejledningen er gyldig for produktversioner fra DentalEye 3.3.1.

1.2. Papirversion af Brugervejledning
En papirversion af brugervejledningen kan bestilles uden omkostninger ved at kontakte producenten på en
af følgende måder:
DentalEye AB
Lövvägen 9
SE-163 45 SPÅNGA
SVERIGE
Tel: +46 (0)8-621 07 00
E-mail: info@dentaleye.com

1.3. Mærkater og symboler

Medicinsk produkt udstyr i henhold til EU-direktiv 93/42/EØF

Producent

Læs alle anvisninger før brug!

ADVARSEL!
Dette symbol oplyser brugeren om risici for personskade, død eller andre
alvorlige uønskede følger.

FORSIGTIG!
Anvisninger med dette symbol skal efterleves for at sikre korrekt
anvendelse af udstyret.
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Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
•

Produktet skal installeres korrekt, inden klinisk anvendelse – følg anvisningerne i
Installationsanvisningerne, som følger med dette produkt!

•

Produktet må kun bruges af autoriserede tandlæger.

•

Produktet må kun bruges i overensstemmelse med dets påtænkte anvendelse.

•

Læs Brugervejledningen inden brug af produktet, og følg alle sikkerhedsforholdsregler!

•

Enhver form for skade påført en patient eller bruger, som kan være forårsaget af produktet, skal
rapporteres til producenten eller leverandøren.

Produktbeskrivelse
DentalEye er software til dental billedbehandling. Billeder kan hentes direkte fra røntgensensorer,
fosforpladescannere, panoramiske røntgenenheder, intraorale kameraer og andet billedbehandlingsudstyr
fra de mest udbredte producenter i branchen. Billeder kan også importeres og eksporteres som filer eller
via DICOM-overførsel. Patientoplysninger opbevares i selve systemet eller via integration med et
patientstyringssystem.
DentalEye understøtter DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), som er en standard
til overførsel og opbevaring af medicinske digitale billeder.
Systemet bruger moduler, kaldet plugins, til at kommunikere med billedoptagelsesudstyr som
røntgensensorer, scannere eller kameraer.
De primære funktioner i DentalEye er:
•
•
•
•
•

Billedindhentning via plugins eller filimport
Billedforbedring, f.eks. justering af lysstyrke eller kontrast
Indførsel og opbevaring af patientoplysninger
Arrangering af billeder i foruddefinerede skabeloner
Opbevaring af billeder og patientoplysninger.

3.1. Produktvarianter
Dette produkt fås i to varianter: DentalEye Pro til tandlægepraksisser uden behov for DICOMkommunikation og DentalEye Enterprise til hospitaler og større praksisser med behov for DICOMkommunikation. Begge varianter kan håndtere DICOM-filer og lagre billeder i en almindelig database
tilgængelig fra alle computere via netværket. Enterprise-varianten kan også lagre billeder på en DICOMserver (PACS).
Forskellen mellem de to varianter fremgår af tabel 1. De fleste funktioner tilgængelige via brugerfladen er
identiske for de to varianter, og denne brugervejledning beskriver begge varianter.
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Tabel 1. Forskelle mellem produktvarianter
DentalEye Pro

DentalEye Enterprise

Patientsøgning

DentalEye-database

DentalEye-database + DICOM-database

DICOM-

ikke inkluderet

DICOM-forespørgsel/-hentning/-lagring
DICOM-udskrivning
Modality Worklist-forespørgsel

Filformat

internt lager: ikke DICOM-format
import af dokumentfil

internt lager i DICOM-format
import af dokumentfil understøttes ikke
JPEG 2000 understøttes

Hændelseslog

ikke inkluderet

gemt i database

kommunikation

Den anvendte softwarevariant styres med en licensnøgle opbevaret i systemets database. Licensnøglen
udstedes i tandlægepraksissens navn og muliggør brug af softwaren på et givent maksimalt antal
computere.
Licensnøglen er tidsbegrænset og skal fornys årligt. Hvis abonnementet udløber, vil softwaren skifte til en
begrænset tilstand, hvor billeder og patientoplysninger ikke kan vises. Hvis brugeren har migreret til
anden software, men stadig ønsker adgang til eksisterende billeder i DentalEye, kan en tidsbegrænset
fremviserlicens udstedes. Med en fremviserlicens kan billeder og patientoplysninger vises og
eksporteres, men billedindhentning og import er deaktiveret.

4.

Påtænkt anvendelse
DentalEye bruges til indhentning, opbevaring, visning, redigering og eksport af dentale billeder med
tilhørende patientdata og anatomisk information.
Påtænkt dental anvendelse omfatter følgende:
• Indhentning, behandling og eksport af røntgenbilleder og fotografier.
• Visning og redigering af røntgenbilleder og fotografier til diagnosticeringsformål.
• Visning og redigering af røntgenbilleder og fotografier til vurdering af forsikringskrav.
• Visning af røntgenbilleder og fotografier til patientoplysning og -konsultation.
DentalEye er beregnet til brug på voksne eller børn (fra 0 år og der over) der kræver en tandprocedure
eller en tandundersøgelse.
DentalEye er beregnet til brug af tandpersonale. DentalEye-systemet er påtænkt brug under direkte opsyn
af en godkendt sundhedsperson med tilstrækkelig erfaring inden for dentale procedurer.
DentalEye behandler ikke data til diagnosticering, det bruges som et hjælpemiddel til diagnostiske formål.
Tandlægen diagnosticerer sygdomme og tilstande der skal behandles inden for tandplejeområdet og
baserer diagnosen på en kombination af billeder og undersøgelse af patienten. DentalEye giver ikke
anbefalinger til terapier eller behandling. Disse bestemmes af tandlægen. Da DentalEye-softwaren
normalt bruges i undersøgelsesrummet, forekommer der en tæt sidestilling af billeder og patienten foran
tandlægen.
Energi, f.eks. røntgenstråling, styres ikke af DentalEye-systemet. Dette gøres altid via røntgensystemet.
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Installation
Inden produktet tages i klinisk brug, skal det installeres korrekt ifølge Installationsanvisningerne.
Installation udføres på en eller flere computere i et netværk. Alle computere er forbundet til en delt server,
som opbevarer DentalEye-databasen med patientoplysninger og -billeder. Hver enkelt computer i et
behandlingsrum er en arbejdsstation med tilsluttet udstyr, så som sensorer og kameraer samt
tredjepartssoftware i form af systemer til patientstyring og drivere. I DentalEye opbevares visse
indstillinger centralt i databasen, og individuelle arbejdsstationer indeholder yderligere indstillinger, som
kan variere mellem computere.

FORSIGTIG!
Bekræft, at der forefindes et system til regelmæssig sikkerhedskopiering af SQLdatabasen og billedlageret, så oplysningerne kan gendannes, hvis billeddatabasen går
tabt!

Ved installation af en arbejdsstation, vælges de korrekte plugins påkrævet for det tilhørende udstyr.
Driverne til udstyret, samt plugin'et, kan indeholde yderligere indstillinger, f.eks. til billedforbedring.
Justering af disse indstillinger, kalibrering af røntgenbilledsystemer og skærmkalibrering skal udføres i
overensstemmelse med Installationsanvisningerne inden klinisk brug.

ADVARSEL!
Røntgenbilledsystemer skal kalibreres korrekt i overensstemmelse med
Installationsanvisningerne! Utilstrækkelig billedkvalitet kan medføre fejldiagnose eller
-behandling.

ADVARSEL!
Computerskærmen skal kalibreres korrekt i overensstemmelse med
Installationsanvisningerne! Utilstrækkelig billedkvalitet kan medføre fejldiagnose eller
-behandling.

ADVARSEL!
Indstillinger for billedforbedring skal kalibreres korrekt i overensstemmelse med
Installationsanvisningerne! Forkerte indstillinger kan resultere i utilstrækkelig
billedkvalitet og medføre fejldiagnose eller -behandling.

I softwarens hovedmenu findes funktionen Indstillinger i menuen System. Når dialogboksen for
indstillinger åbnes, vises en fane med brugerindstillinger, hvor sproget for brugerfladen vælges og den
visuelle opsætning kan justeres. Her findes også en fane til indstillinger for licensnøglen.
Yderligere indstillinger er tilgængelige via knappen Avanceret, men er kun påtænkt brug ved installation
og af administratorer med de nødvendige brugerrettigheder. Der vises en advarselsbesked, når de
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avancerede indstillinger åbnes. Der henvises til Installationsanvisningerne for yderligere oplysninger
om disse indstillinger.
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Brugervejledning
Nedenfor findes en præsentation af softwarens grundlæggende funktioner – patientstyring,
billedindhentning, analyse og billedgodkendelse samt filimport og -eksport.
Bemærk, at udseende og funktionalitet kan variere afhængigt af indstillinger og tilsluttet udstyr. Der
henvises til Installationsanvisningerne for yderligere oplysninger. Alle patientoplysninger i eksemplerne
herunder er fiktive.
Brugervejledningen er tilgængelig i selve softwaren via menuen Hjælp eller ved at trykke på F1-tasten.
Brugervejledningen beskriver både Pro- og Enterprise-varianterne af softwaren. Visse funktioner er kun
tilgængelige i én af varianterne, og der vil ind i mellem forekomme forskelle i brugerfladen. Sådanne
forskellige er markeret, hvor gældende.

ADVARSEL!
Funktioner til billedanalyse, diagnosticering, målinger og godkendelse må kun bruges af
en godkendt sundhedsperson, så som en tandlæge eller tandplejer. Hvis ikke, opstår
risikoen for fejldiagnose eller -behandling.

6.1. Oversigt
Brugerfladen i DentalEye vises i figur 1. Øverst i det primære vindue findes hovedmenuen og en række
værktøjslinjer. Når der vælges en patient, vises billedkortområdet i midten. Det indeholder det aktuelle
billedkort med billeder i deres respektive positioner eller, i stedet, en skabelon med tomme
billedrammer, som kan bruges til indhentning. Nederst i vinduet er der en statuslinje, som viser aktuelle
oplysninger og meddelelser.
Navn og id for den aktuelle patient vises i vinduets titellinje, til venstre i statuslinjen og i en
identitetsmærke, som vises lige over den nederste del af billedkortområdet, når computeren har stået
ubenyttet i et par sekunder.
Listefeltet til venstre indeholder en liste over billedkort for patienten eller, i stedet, en liste over billeder.
I nederste del af listefeltet vises egenskaber for det valgte objekt. Når et billedkort er valgt, viser dette
område egenskaberne for den aktuelle undersøgelse og serie. Når et eller flere billeder vælges, vises
billedegenskaber, anatomisk information og eksponeringsindstillinger.
Det valgte billedkort vises med en anden baggrundsfarve i listefeltet, og et valgt billede eller
skabelonramme vises med en blå ramme. Klik på et billede for at vælge det, eller tryk gentagende på
TAB-tasten for at gennemse billederne. Det er muligt at vælge flere billedkort samtidigt ved at holde
Ctrl-tasten neden og klikke på næste objekt.
Hvis skabelonen er fuld, og der tages flere billeder, placeres de i ekstrabilledfeltet under
billedkortområdet. Klik og træk billeder for at flytte dem rundt i skabeloner eller mellem
billedkortområdet og ekstrabilledfeltet. Hvis et billede vælges (med en blå ramme om billedet), og et nyt
billede tages, placeres det nye billede i den aktuelle position, mens det eksisterende billede flyttes til
ekstrabilledfeltet.
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Figur 1. Det primære vindue ved billedoptagelse

Der findes forskellige typer billedkort. Dette indikeres med ikoner i listefeltet (tabel 3). Et billedkort
indeholder som regel en serie af billeder, som kan godkendes eller ikke godkendes (se nedenfor).
Billeder og billedkort, som ikke godkendes markeres med rød farve i øverste venstre hjørne på billedet
eller ikonet. Det er også muligt at oprette lokale billedkort med billeder af forskellige typer fra
forskellige serier.
Tabel 3. Forskellige typer billedkort i listefeltet

En godkendt serie.
Serien indeholder billeder af en given type fra en enkelt behandling.
Serien er klar til at blive eksporteret. I DentalEye Enterprise kan den overføres til en DICOMserver, men overførslen har endnu ikke fundet sted.
En ikke godkendt serie.
Billederne er netop blevet taget, eller godkendelse er udskudt. Billederne kan ikke eksporteres.
Serien kan ikke overføres til en DICOM-server (kun for DentalEye Enterprise).
En serie, som godkendes og opbevares i DentalEye-databasen og på en DICOM-server (vises
kun i DentalEye Enterprise).
En serie som kun opbevares på en DICOM-server. Serien kan være blevet taget med et andet
system eller kan være blevet slettet fra DentalEye-databasen efter overførsel til DICOM-serveren.
Når en serie hentes, gemmes den i DentalEye-databasen for hurtigere adgang, når ikonet ændres
som vist ovenfor.
Et lokalt billedkort, som kan indeholde billeder fra forskellige serier, forskellige typer eller fra
flere behandlinger. Et lokalt billedkort kan også indeholde en arbejdskopi af en serie eller en gemt
sammenligning. Lokale billedkort kan ikke opbevares på en DICOM-server.
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6.2. Patientstyring
DentalEye bruges typisk sammen med et patientstyringssystem (PSS). Alle patientoplysninger indføres i
PSS og videresendes til DentalEye, f.eks. ved at klikke på en knap i PSS. DentalEye åbner så den aktuelle
patientjournal, klar til billedoptagelse.
En sådan integration mellem PSS og DentalEye er udviklet af producenten af PSS eller konfigureret ved
installation med en række værktøjer inkluderet i DentalEye. Denne opsætning skal udføres i
overensstemmelse med Installationsanvisningerne inden klinisk brug.
Der findes desuden funktioner til styring af patientjournaler og personlige oplysninger i DentalEye. I
menuen Patient bruges funktionerne Ny patient, Find patient og Patient info til at tilføje og søge efter
patienter samt redigere personlige oplysninger. Funktionen Find patient kan også åbnes via
værktøjslinjen og kan bruges, hvis billeder skal overføres til en anden patient.
Hvis DentalEye startes direkte via Windows uden PSS, vises dialogboksen Find patient. Indtast
patientens navn eller id, eller dele heraf, for at finde og tilgå den ønskede patient. Jokertegnet * kan
bruges som en del af navnet eller id'et til at finde alle patienter, som matcher filteret.

Figur 2. Dialogboksen Find patient i DentalEye Pro

I DentalEye Pro (figur 2) udføres søgningen kun i DentalEye-databasen. I DentalEye Enterprise kan en
patientsøgning også udføres på en eller flere DICOM-servere, der kan indeholde patientoplysninger og
billeder fra andre systemer end DentalEye (figur 3).
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Figur 3. Dialogboksen Find patient i DentalEye Enterprise

FORSIGTIG!
Hvis PSS eller dets forbindelse til DentalEye afbrydes, kan det medføre risici for
forsinket eller aflyst behandling. For at undgå dette, kan oplysninger tilføjes direkte til
DentalEye i stedet for at vente på, at PSS bliver tilgængeligt.

6.3. Skabeloner, serier og billedkort
Skabeloner bruges i DentalEye til at sortere billeder efter anatomiske områder og gøre billedoptagelse i
en passende sekvens muligt. Der findes et udvalg af foruddefinerede skabeloner, f.eks. bitewing og
helstatus-skabelon (FMX). Flere brugertilpassede skabeloner kan oprettes. Der henvises til
Installationsanvisningerne for yderligere oplysninger.

Figur 4. Billedrammer i BW4-skabelonen

Den ønskede skabelon vælges inden optagelse, og tomme rammer vises i billedkortområdet (figur 4).
Rammerne indikerer sekvensnummeret og rotation af billedet ved optagelse.
Når en skabelon oprettes, kan anatomisk information tilknyttes individuelle positioner. Der findes også
skabeloner uden anatomisk information tilknyttet rammerne. Når et billede placeres i en ramme, tilknyttes
anatomioplysningerne i den ramme til billedet. Disse oplysninger vises i nederste del af listefeltet og kan
også redigeres herfra. Anatomisk information kan også redigeres med funktionen Billedinformation (se
figur 7 i kapitlet om billedstyring).
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I visse tilfælde kan billeder uden anatomisk information ikke overføres til en DICOM-server. I sådanne
tilfælde vises en meddelelse om, at anatomisk information skal tilføjes, inden overførsel kan finde sted
(kun for DentalEye Enterprise).
En serie er en samling af billeder taget i løbet af en behandlingssession, hvor alle billeder er af samme
billedtype (f.eks. røntgen, panoramisk eller fotografi). I DentalEye opbevares en serie normalt i en given
skabelon, f.eks. BW4. Et godkendt billedkort, der indeholder en serie er klar til at blive overført til en
DICOM-server (kun for DentalEye Enterprise).
Billeder af forskellige typer, taget i løbet en behandlingssession, bør opbevares i forskellige serier, men
kan tilknyttes samme undersøgelse. For eksempel kan bitewing tages med BW4-skabelonen i DentalEye
og gemmes i en serie. I løbet af samme behandlingssession tages der fotografier med en kameraskabelon,
som gemmes i en anden serie. Begge serier vises som billedkort i DentalEye og kan tilknyttes samme
undersøgelse under godkendelsen, inden overførsel til DICOM-serveren.
DentalEye kan også bruge lokale billedkort. Sådanne billedkort indeholder ikke nødvendigvis en
skabelon og kan indeholde billeder fra flere forskellige serier, taget i løbet af forskellige
behandlingssessioner. Med lokale billedkort er fri placering af billeder af forskellige typer muligt, f.eks.
røntgenbilleder og fotografier, hvilket kan være nyttigt til præsentationer eller sammenligninger. Billeder
placeret på et lokalt billedkort er altid kopier af billeder, som opbevares i den serie de oprindeligt blev
taget i. Sletning af et billede i et lokalt billedkort vil kun slette kopien. Det originale billede forbliver i sin
oprindelige serie.
6.3.1. Billedkort taget med DentalEye 3.1
I tidligere versioner af softwaren (DentalEye 3.1), blev lokale billedkort (grønt ikon) som regel gemt som
en "arbejdskopi" ved godkendelse. Desuden var DentalEye 3.1 typisk konfigureret til ikke at vise de
originale serier (sorte ikoner) efter godkendelse. Disse indstillinger er ikke længere tilgængelige i
DentalEye.
Når eksisterende patienter, med billeder taget med en tidligere version af DentalEye, tilgås, kan listefeltet
derfor indeholde dubletter fra samme behandlingssession – eksisterende billeder med sorte ikoner og
lokale billedkort med samme navn, men grønne ikoner.
Ofte indeholder disse dubletter identiske oplysninger. De lokale billedkortkopier kan slettes, uden at
billeder fra serierne går tabt. Sommetider kan billeder dog være flyttet rundt, og billedforbedringer være
udført på lokale billedkort, men ikke i de oprindelige serier. Sådanne ændringer går tabt, hvis de lokale
billedkort slettes.

6.4. Billedoptagelse
Vælg først den ønskede skabelon fra skabelonmenuen i værktøjslinjen, og klik så på ikonet Vis skabelon.
Dette vil oprette en ny, ikke godkendt serie i listefeltet. Hvis billedoptagelsen annulleres, slettes den
tomme serie.
Programmet kan konfigureres til at anmode om en bestiller. Hvis det er tilfældet, så vælg personen, som
er ansvarlig for senere at godkende serien.
Patientens navn og id vises tydeligt på en identitetsmærke over den nederste del af billedkortområdet.
Formålet er at give brugeren besked, hvis den forkerte patient vælges i programmet – dette kan ske,
f.eks., hvis en ny patient vælges i PSS, men den forrige patient stadig er åben i DentalEye.
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ADVARSEL!
Bekræft, at den korrekte patient er valgt inden billedoptagelse!
Opbevaring af billeder ved den forkerte patient kan udgøre risici for fejldiagnose eller behandling.

Hvis billeder tages for den forkerte patient ved en fejl, kan serien flyttes til den korrekte patient inden
godkendelse. Se kapitel 7.5.
Tomme skabelonrammer vises nu i billedkortområdet. Optagelsessekvensen og en rotationsindikator vises
i rammerne. Den første ramme i sekvensen er valgt, som vist med en blå ramme (se figur 5). I takt med at
billederne tages, placeres de i skabelonrammerne, og individuelle billeder tildeles anatomioplysningerne
tilknyttet rammen. Valget flyttes til næste ramme i sekvensen.
Klik på en anden ramme for at vælge den og omgå den foruddefinerede sekvens i skabelonen. Når det
næste billede tages, placeres det i denne ramme. Hvis et billede allerede findes i denne ramme, vil det
forrige billede blive flyttet til ekstrabilledfeltet i nederste del af billedkortområdet. Dette kan være
nyttigt, hvis et billede af utilstrækkelig kvalitet tages om. Det nye billede tildeles anatomioplysningerne i
rammen, og det tidligere billede beholder samme oplysninger.
Hvis en skabelon indeholder billeder i alle positioner, og der tages yderligere billeder, flyttes
overskydende billeder til ekstrabilledfeltet. Disse billeder vil mangle anatomisk information, indtil de
flyttes til en skabelonramme, eller de manglende oplysninger indtastes manuelt.

ADVARSEL!
Når et billede placeres i en skabelonramme, tilknyttes anatomioplysningerne til billedet.
Hvis et billede placeres i en forkert position, eller hvis den forkerte skabelon benyttes,
kan billedet blive vist med ukorrekte kliniske oplysninger, hvilket kan udgøre risici for
fejldiagnose eller -behandling.

Hvis et billedet placeres i en forkert position, kan dets orientering også være ukorrekt. Hvis det er
tilfældet, så træk og slip billedet i den korrekte position, og juster så orienteringen med værktøjet Rotér i
værktøjslinjen Billede.
Hvis der under optagelsen ønskes en anden skabelon, så vælg den ønskede skabelon i skabelonmenuen i
værktøjslinjen. En dialogboks vises, hvor brugeren vælger enten at starte en ny serie og efterlade den
eksisterende serie uden godkendelse, eller skifte skabelon for den eksisterende serie. Vælg sidstnævnte
mulighed. Tomme skabelonrammer vises efterfølgende i billedkortområdet og alle billeder flyttes til
ekstrabilledfeltet. Flyt alle billeder til deres korrekte positioner, og tilpas deres orientering, så
anatomioplysningerne er korrekte.
Når billedoptagelsen er fuldendt, så tilpas alle billeder, så deres position og orientering er korrekt. Udfør
efterfølgende billedforbedringer og anden redigering for individuelle billeder med henblik på
diagnosticering – se kapitel 7.6. Endeligt kan serien godkendes – se kapitel 7.7.
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Alle billeder gemmes i DentalEye-databasen med det samme efter indhentning. Det er derfor ikke
nødvendigt at klikke på knappen Gem for at gemme billederne. Hvis patienten lukkes uden at der
gemmes, opbevares serien som en ikke godkendt serie, og den kan hentes frem til godkendelse på et
senere tidspunkt. Funktionen Gem bruges til at ændre egenskaber for beskrivelse, bestiller og
undersøgelse i serien, og hvorvidt den skal gemmes som godkendt eller ikke godkendt serie.
6.4.1. Direkte optagelse af røntgenbilleder
Brug denne metode til at tage billeder med intraorale sensorer, fosforpladescannere eller panorama
røntgenenheder, som er tilkoblet direkte til computeren. DentalEye skal først installeres på denne
computer med det korrekte plugin, og systemet skal kalibreres til det tilsluttede udstyr. Der henvises til
Installationsanvisningerne.
Individuelle plugins vises med deres tilhørende værktøjslinjer øverst i det primære vindue med knapper til
aktivering og standsning af optagelse. En grøn indikator viser Aktiv, når udstyret er klar til optagelse, og
en rød indikator viser Stand-by, når udstyret er koblet fra.

Figur 5. Tom skabelon med aktivt plugin, klar til optagelse

Åbn den aktuelle patient, og vælg den ønskede skabelon til undersøgelsen. Klik på Aktivér optagelse i
plugin-værktøjslinjen. Statusindikatoren viser Aktiv. Visse sensorer kan kun være aktive i et begrænset
tidsrum. Hvis det er tilfældet, vises den resterende tid for aktivering i et vindue, indtil plugin'et skifter til
Stand-by.
Placér sensoren eller fosforpladen i den første position og eksponering. Billedet placeres i skabelonen i
næste ramme i sekvensen. Flyt sensoren til næste position og eksponering. Gentag proceduren, indtil alle
billeder er taget.
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6.4.2. Billedoptagelse med delt udstyr
Når flere behandlingsrum deler samme udstyr, for eksempel en fosforpladescanner eller panorama
røntgen, anbefales funktionen Fremkalder. Udstyret er tilsluttet til en computer, som skal være installeret
som en Fremkalderserver, og computerne i behandlingslokalerne skal være installeret som klienter til
denne Fremkalderserver i overensstemmelse med Installationsanvisningerne. Arbejdsgangen for
optagelse er som følger:
Trin 1
Åbn patienten på computeren i behandlingslokalet, og vælg den ønskede skabelon. Hvis der bruges en
pladescanner, så vælg fosforpladerne i behandlingslokalet i positioner tilsvarende den valgte skabelon.
Trin 2
Gå til optagecomputeren. En menu med alle behandlingslokaler og patienter vises (figur 6). Klik på
Opdater, hvis den aktuelle patient ikke vises. Hvis menuen ikke vises, så hent den frem med Ctrl-D.
Vælg lokalet i menuen. Fremkalderen vil nu åbne den rette patient med en ny serie med den valgte
skabelon. Serien er låst på computeren i behandlingslokalet, mens den er åben på fremkalderen.

Figur 6. Fremkaldermenuen

Trin 3
Scan fosforpladerne, eller tag billederne i den korrekte sekvens. Afhængigt af konfigurationen kan
serierne gemmes automatisk, når skabelonen er fuld eller efter et givent antal sekunder efter den sidste
plade. Godkendelsen udføres ikke på fremkalderen, og patienten lukkes, hvorefter menuen vises igen, klar
til næste patient.
Trin 4
Gå til behandlingslokalet. Billederne vises på skærmen i den valgte skabelon. Hvis der forekommer
forsinkelser, kan billedkortområdet opdateres ved at trykke på F5. Billederne er endnu ikke godkendt og
kan flyttes og roteres efter behov.
Trin 5
Når serien og billederne er korrekte, godkendes serien i behandlingsrummet.
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ADVARSEL!
Vær opmærksom på korrekt orientering af fosforplader!
Billeder med ukorrekt rotation eller spejlvendte billeder kan udgøre risici for
fejldiagnose eller -behandling.

6.4.3. Billedoptagelse med kameraer
DentalEye kan optage billeder fra intraorale kameraer eller digitale kameraer. Intraorale kameraer er
typisk forbundet via Video-plugin. Fotografier tages med Camera WIA-plugin eller Autoimportplugin, som overfører alle billeder direkte på én gang eller med en hukommelseskortlæser. Kameraet og
plugin'et skal først installeres og konfigureres i overensstemmelse med enhedens anvisninger og
Installationsanvisningerne.
Ved brug af intraorale kameraer med Video-plugin vises et live-videobillede i et vindue på skærmen.
Tryk på F for at vise videovinduet i fuld skærm. Frys videobilledet, og vælg Tag billede for gemme
billedet, eller Frigiv det fastlåste billede for at prøve igen. Billeder, der tages gemmes i en liste i højre
side af skærmen. Gentag proceduren, indtil alle billeder er taget. Tryk på Esc for at lukke videovinduet.
Når videovinduet lukkes, overføres alle billeder, der blev taget til DentalEye og tilføjes til den aktuelle
serie. På udvalgte kameraer er det muligt at konfigurere knapper til at fryse, tage og frigive billeder. Det
er også muligt at fryse/frigive med mellemrumstasten og bruge Enter til at tage et billede.
Ved billedoptagelse med et kamera, bør en skabelon egnet til fotografier bruges i stedet for en skabelon
designet til røntgenbilleder. Fotografier taget med en røntgenbilledskabelon kan blive konverteret til
gråtone ved godkendelse. Hvis der benyttes en røntgenbilledskabelon, når der tages fotografier, vil
programmet automatisk skifte til en mere egnet skabelon for at undgå tab af farveoplysninger.

6.5. Billedstyring
Permanente ændringer af billedkort og billeder bør udføres, inden serien godkendes. Billeder skal
muligvis flyttes eller omarrangeres, hvis de ligger forkert. Det kan også være nødvendigt at tilføje
oplysninger til billedet.
6.5.1. Låste serier
En serie kan til tider være låst og kan ikke ændres, før den låses op. Når en ikke godkendt serie er låst, er
det ofte fordi, den samme serie allerede er åbnet på en anden computer, muligvis af en anden bruger på
netværket. Navnet på den anden computer og brugeren vises, så serien kan lukkes, der hvor den blev
åbnet.
Når en serie åbnes, kan den også blive låst, hvis brugere annullerer handlingen, inden hele serien blev
indlæst. Åbn serien igen for at låse den op. Serien kan også være låst, hvis der opstår en netværksfejl, og
billedfilerne ikke kan tilgås. Ændringer må ikke udføres, før systemet igen er tilgængeligt.
6.5.2. Valg af billeder
Klik på et billede for at vælge det. Flere billeder kan vælges ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på
næste billede. Alle billederne kan vælges med funktionen Markere alle i menuen Rediger eller ved at
trykke på Ctrl-A. Annuller valget ved at klikke på billedkortområdet mellem billederne.
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6.5.3. Flyt billeder i et billedkort
Ikke godkendte billeder i en serie kan flyttes til en anden position i billedkortet eller til eller fra
ekstrabilledfeltet ved at klikke på billedet og trække det til en ny position. Godkendte billeder i en serie
kan ikke flyttes. Billeder i et lokalt billedkort kan frit flyttes, uanset om de er godkendte eller ej. Desuden
kan størrelsen på et billede i et lokalt billedkort tilpasses ved at trække i billedets hjørne.
6.5.4. Sletning af billeder
Godkendte serier og godkendte billeder kan ikke slettes. Ikke godkendte billeder kan slettes permanent
ved at vælge billedet og klikke på knappen Slet i værktøjslinjen eller ved trykke på Delete-tasten på
tastaturet. Dette er kun muligt, hvis brugeren har rettighederne til at slette billedet, hvilket konfigureres
ifølge Installationsanvisningerne. Programmet kan konfigureres til at anmode om en årsag til sletning af
billedet (kun for DentalEye Enterprise). Hvis det sidste billede i et billedkort slettes, slettes billedkortet
også. Hvis intet billede er valgt, anmoder programmet om, hvorvidt hele serien skal slettes, såfremt den
ikke er godkendt.
Bemærk:
Når et billede slettes, fjernes det permanent fra databasen. En sikkerhedskopi af billedet gemmes dog i
systemet, og hvis billedet blev slettet ved en fejl, er det muligt at gendanne billedet. Dette kan kun gøres
af producenten eller en systemadministrator.
6.5.5. Udklipsholder
Klippebordet i DentalEye kan bruges til at kopiere eller flytte billeder. Klippebordet bruges også ved
sammenligning af billeder fra forskellige patienter i Præsentationsoversigten (se nedenfor). Indholdet i
klippebordet vises i listefeltet, når Klippebordet vælges i listerudemenuen eller menuen Vindue.
Vælg et eller flere billeder i et billedkort, og klik på Kopiér i menuen Rediger, eller tryk på Ctrl-C for at
placere billeder i klippebord. Klippebordet kan maksimalt indeholde ni billeder ad gangen. Brug Tøm
klippebord i menuen Rediger til at fjerne billeder i klippebordet.
Ikke godkendte billeder i klippebordet kan flyttes til et andet billedkort for samme patient eller en anden
patient – se nedenfor.
Hvis et godkendt billede blev kopieret, er det også tilgængeligt i Windows Klippebord og kan indsættes
i andre programmer. Det er én måde at eksportere billeder fra DentalEye på. Ikke godkendte billeder kan
ikke kopieres til Windows Klippebord.
6.5.6. Flytning af billeder til et andet billedkort
Et billede kan blive taget i den forkerte serie, f.eks. hvis en ny serie ikke blev åbnet, inden billedet blev
taget, og den forrige serie ikke var godkendt. Billeder kan også blive taget under den forkerte patient ved
en fejl. Så længe billeder ikke er godkendte, kan de flyttes til en ny serie eller andre ikke godkendte
serier, for samme patient eller en anden patient, med klippebordet.
Åbn billedkortet med billeder, der skal flyttes, og vælg Klippebord i listerudemenuen. Hvis klippebordet
allerede indeholder billeder, kan de fjernes med Tøm klippebord i menuen Rediger. Vælg billedet eller
de billeder, der skal flyttes, og vælg Kopiér for at placere dem i klippebordet.
Hvis billederne skal flyttes til en anden patient, bruges funktionen Find patient eller
patientstyringssystemet til at søge efter den korrekte patient og åbne den.
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Opret en ny serie ved at vælge den ønskede skabelon, og klik på Vis skabelon i værktøjslinjen, eller vælg
en eksisterende serie. Denne serie skal også være ikke godkendt for at billederne kan flyttes dertil. Hvis
serien er godkendt, kan godkendelsen ændres – se kapitel 7.7. Hvis godkendte billeder, der også er blevet
overført til en DICOM-server, skal flyttes, skal billederne i DICOM-serveren flyttes af en
systemadministrator (kun for DentalEye Enterprise).
Når den ønskede placering (en tom skabelon eller en ikke godkendt serie) er synlig i billedkortområdet,
åbnes klippebordet, hvor billederne til flytning vises, igen. Træk og slip billederne fra klippebordet til den
ønskede position. En advarselsmeddelelse, om at billederne vil blive slette fra den originale serie, vil
blive vist. Acceptér advarselsmeddelelsen for at flytte billederne. Når alle billederne er flyttet skal både
nye og gamle serier kontrolleres og godkendes.
6.5.7. Flyt en serie til en anden patient
Den forkerte patient kan blive valgt ved et uheld, når der tages en serie billeder. Så længe serien ikke er
blevet godkendt, kan den flyttes til en anden patient med Flyt serien til en anden patient i menuen
Rediger.
Hvis serien allerede er blevet godkendt, selvom den blev taget for den forkerte patient, skal godkendelsen
annulleres, før serien kan flyttes – se kapitel 7.7. Hvis serien blev godkendt og flyttet til en DICOMserver, kan kun en systemadministrator slette serien fra den forkerte patient på DICOM-serveren (kun for
DentalEye Enterprise).
Når Flyt serien til en anden patient vælges, vises dialogboksen Find patient. Søg efter og åbn den
korrekte patient. Når patienten er valgt, anmoder programmet om, hvorvidt serien skal flyttes til denne
patient. Acceptér for at flytte billederne. Når serien er blevet flyttet, skal den godkendes for den nye
patient.
6.5.8. Billedinformation
Vælg et billede, og brug funktionen Vis billedinformation i værktøjslinjen eller i menuen Billede for at
vise og redigere oplysningerne nedenfor:
•
•
•
•

billedtype, f.eks. intraoralt røntgen, panorama, fotografi
anatomisk information
eksponeringsoplysninger
DICOM-oplysninger (kan vises, men ikke redigeres)

Billedinformationen vises også i listefeltet, når et billede vælges. Billedet får sine anatomioplysninger fra
en tilknyttet skabelonramme med en foruddefineret Anatomisk beskrivelse, som kan redigeres eller
udbygges med funktionen Vis/Rediger anatomisk beskrivelse i menuen Værktøj. Hvis billederne blev
taget uden en skabelon, eller hvis en skabelon uden anatomisk information blev anvendt, kan billederne
tildeles disse oplysninger med funktionen Vis billedinformation. Se figur 7 nedenfor.
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Figur 7. Vinduet med billedinformation

Det er vigtigt, at alle billeder tildeles komplette og korrekte billedinformation, så DentalEye og andre
systemer kan behandle og gemme billederne korrekt. Overførsel til DICOM-serveren er ikke muligt, hvis
billedinformationen er ufuldendte (kun for DentalEye Enterprise).

FORSIGTIG!
Bekræft, at anatomiske oplysninger og andre relevante oplysninger er korrekte, inden
billederne godkendes. Ukorrekte eller ufuldendte billedinformation kan vanskeliggøre
diagnosticering.

6.5.9. Lokale billedkort og sammenligninger
Lokale billedkort kan indeholde forskellige billedtyper fra forskellige serier. Det er muligt at ændre
størrelsen af billeder på et lokalt billedkort ved at klikke og trække i hjørnet på billederne. Billeder kan
også frit flyttes rundt uden at være begrænset af skabelonrammer. Det er dog muligt at vise en skabelon i
et lokalt billedkort og gøre billedtilpasning nemmere: vælg en skabelon i værktøjslinjen, og brug Vis
skabelon i billedkort i menuen Billede. Hvis billedet trækkes til en skabelonramme, justeres størrelsen,
så den passer til rammen.
Der findes flere måder at oprette et lokalt billedkort på: som en arbejdskopi af en serie, som en
sammenstilling af billeder fra forskellige serier og ved at gemme en sammenligning.
Vælg Gem som i menuen Filer, og vælg så Gem som lokalt billedkort for at gemme en arbejdskopi af
en godkendt serie. Et billedkort med samme navn som en original serie, men med et grønt ikon, vises i
listefeltet. Det lokale billedkort indeholder kopier af billederne i den originale godkendte serie. Ændringer
af billedkopierne i lokale billedkort påvirker ikke de originale billeder i serierne.
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Klik på knappen Ny i værktøjslinjen eller i menuen Billede for at oprette en sammenstilling. Et nyt, tomt
billedkort oprettes og vises i billedkortområdet. Skift listefeltet til Billeder, hvilket vil vise en liste over
billeder, som hører til patienten. Klik på og træk ønskede billeder til det tomme billedkort, og tilpas deres
placering og størrelse. Klik på Gem for at gemme og navngive det lokale billedkort.
Sammenligninger af serier kan også gemmes som lokale billedkort. Sammenlign serier ved først at
vælge en serie i listefeltet for at åbne den, og vælg så den næste eller de næste serier ved at holde Ctrl
nede og klikke på de ønskede serier. Alle billeder i de valgte serier vises samtidigt i billedkortområdet
med de nyeste billeder øverst (figur 8). Dette kan være nyttigt til sammenligning af en aktuel
undersøgelse med eksempelvis en fra sidste år. Sammenligningen kan gemmes som et lokalt billedkort
med Gem som.

Figur 8. En sammenligning af to serier

6.5.10. Præsentationsoversigt
Præsentationsoversigt bruges til at sammenligne og vise billeder, f.eks. for patienter. Et eller flere
billeder vises i fuld skærm med deaktiverede menuer og billedværktøjer (figur 9). Vælg det billede eller
de billeder, der skal vises, og tryk på F7-tasten eller klik på Præsentationsoversigt i værktøjslinjen eller i
menuen Funktioner. Hvis ingen billeder vælges, vises alle billeder i billedkortet i
præsentationsoversigten. Der kan maksimalt vises ni billeder i oversigten. Klik på et af billederne i
præsentationen for at vise billedet i fuld skærm. Klik på billedet igen for at gå tilbage. Klik på
baggrunden mellem billederne, tryk på F7 igen eller tryk på Esc for at afslutte præsentationen.
Præsentationsoversigten kan også bruges til at vise billeder fra forskellige patienter samtidigt. Billederne
til visning skal først kopieres til klippebordet og kan derefter vises og sammenlignes i
præsentationsoversigten. Hvis der findes billeder i klippebordet, vises disse billeder altid i stedet for de
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valgte billeder i billedkortet. Brug Tøm klippebordet i menuen Rediger til at gå tilbage til at vise de
valgte billeder i præsentationsoversigten.

Figur 9. Billeder fra forskellige serier vises i præsentationsoversigten

6.6. Analysér og rediger billeder
Permanent redigering af billeder, f.eks. for at kompensere for utilstrækkelig billedkvalitet, bør udføres
inden godkendelse. Billedforbedringer kombineret med billedanalyse til diagnosticering kan udføres efter
godkendelse. For eksempel kan lysstyrke og kontrast justeres i et røntgenbillede for at identificere karies.
Ved analyse af et billede, anbefales det at skifte til visningstilstand ved at dobbeltklikke på billedet eller
ved at trykke på Enter, når billedet er valgt. I visningstilstand vises billedet i fuld skærm med alle billedog analyseredskaber til rådighed (figur 10). Zoom ind på billedet ved at rulle med musehjulet eller trykke
på + og - på det numeriske tastatur.
Tryk på TAB-tasten i visningstilstand for at gå til næste billede. Afslut visningstilstand ved at
dobbeltklikke på billedet igen eller trykke på Esc.
Klik og træk i billedet for at justere lysstyrke og kontrast i visningstilstand. Det er også muligt at justere
lysstyrke og kontrast i billedkorttilstand, men kun hvis Ctrl holdes nede, inden der klikkes og trækkes i
billedet – ellers vil programmet forsøge at flytte billedet.
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Figur 10. Et billede vises i visningstilstand. Værktøjer til lysstyrke/kontrast og histogram er åbne til højre for
billedet.

6.6.1. Værktøjer til analyse og forbedring
Funktionerne i værktøjslinjerne Billede og Analyse bruges til visning og forbedring af billeder. Der
findes yderligere værktøjer i menuen Billede. Inden godkendelse, er visse værktøjer utilgængelige eller
begrænsede.
Der findes almindelige funktioner til forbedring som lysstyrke/kontrast, støjreduktion og
kantforstærkning. Orienteringen kan tilpasses med funktioner til rotation og spejlvending, og billeder kan
beskæres. Der findes også værktøjer til anmærkninger og måling.
Gentaget anvendelse af visse billedforbedringer, som f.eks. kantforstærkning, kan generere artefakter
(fejl) og nedsætte billedkvaliteten. Inden godkendelse kan sådanne værktøjer kun benyttes én gang.
Hvis billedredigering udføres i visningstilstand, kan det være lettere at bedømme resultatet. Når
billedforbedring udføres i billedkortet, er det muligt at vælge flere billeder for at anvende samme værktøj
på alle billederne samtidigt.
Værktøjer til billedredigering er beskrevet nedenfor, i den rækkefølge de vises i værktøjslinjerne Billede
og Analyse (figur 11 og 12).
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Figur 11. Værktøjer i værktøjslinjen Billede

Nulstil
Afslutter det aktuelle værktøj og nulstiller musemarkøren.
Genskab alt undtagen orientering
Billedernes oprindelige tilstand, før redigering blev foretaget, gendannes. Eventuel rotation, spejlvending
eller beskæring bevares dog. Hvis redigering udføres efter godkendelse fortrydes, vil billedet vende
tilbage til sin oprindelige tilstand inden godkendelse.
Fortryd
Den seneste handling fortrydes. Klik igen for at fortryde én handling ad gangen.
Gentag
Den seneste fortrudte handling gentages. Klik igen for at gentage én fortrudt handling ad gangen.
Rotér
Billedet roteres 90 grader med uret.
Vis/skjul lysstyrke/kontrast
Et vindue, hvor lysstyrke/kontrast kan justeres med en markør, vises (se figur 10). Højreklik på
værktøjsvinduet for at fortryde ændringerne.
Vis/skjul histogram
Et vindue med billedets histogram, som viser fordelingen af gråtoneniveauer, vises (se figur 10).
Højreklik på værktøjsvinduet for at tilgå funktioner som auto-niveau, der vil øge kontrasten i billedet ved
at strække gråtoneinformation til at bruge alle tilgængelige niveauer. Der findes også funktioner til
manuel skæring under histogrammet.
Invertér
Billedets farveskala inverteres. Dette værktøj kan bruges i røntgenbilleder til at vise små detaljer eller
diagnosticere karies.
Optimer lysstyrke
Dette værktøj aktiverer en speciel markør til at markere et område på billedet, som er relevant for den
pågældende undersøgelse, f.eks. et område hvor karies kan forekomme. Gråtone for hele billedet
optimeres baseret på det markerede område. Dette redskab kan kun anvendes på godkendte billeder og
kun én gang. Fortryd værktøjet for at anvende det igen på et andet område.
Udjævning
Værktøjet viser et fremhævet område, som kan flyttes rundt på billedet. I dette område udføres
histogramudligning, som forstærker kontrasten, så små detaljer fremstår tydeligere. Rul med musehjulet
for at ændre områdets størrelse, når værktøjet er aktivt.
Støjreduktion
Et filter anvendes, som reducerer støj, men kan medføre tab af små detaljer. Brug derfor dette værktøj
med forbehold.
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Kantforstærkning
Et filter anvendes, der forstærker kontrasten nær kanter og gradueringer, og kan få billedet til at fremstå
tydeligere. Pilen ved siden af knappen åbner en menu, hvor graden af kantforstærkning vælges (1-10).
Dette filter kan generere artefakter og forstærke støj i billedet, så det skal bruges med forbehold. Derfor
kan dette værktøj kun anvendes én gang for ikke godkendte billeder (fortryd, og vælg en anden grad, hvis
resultatet ikke er tilfredsstillende). Sommetider opnås et bedre resultat, hvis støjreduktion anvendes før
kantforstærkning.
Avanceret filter
Knapperne mærket P, E og D tilføjer tre forskellige for-konfigurerede filterkombinationer. Klikker du på
en af dem så tilføjer den filterkombinationen og knappen er fremhævet. Klikker du igen på samme knap
så nulstilles billedet. Disse værktøjer fjerner og lægge informationer i billedet og bør anvendes med
forsigtighed. Derfor gemmes de ikke og nulstilles automatisk for ikke godkendte billeder.

Figur 12. Værktøjer i værktøjslinjen Analyse

Lup
Et forstørret område vises, som kan flyttes rundt på billedet.
Zoom
Klik og træk for at oprette et rektangel på billedet og forstørre det valgte område, eller klik gentagende på
billedet for at zoome flere gange. Brug næste værktøj til at gå tilbage. Det er også muligt at bruge
musehjulet eller + / - på det numeriske tastatur til at zoome.
Tilpas billede til ramme
Tilpasser billedets størrelse, så det passer til vinduet eller billedkortrammen.
Tilpas billede til skærmopløsning
Ændrer billedets størrelse, så én pixel i billedet svarer til én pixel på skærmen for at optimere
billedrendering.
Kalibrer måling
Dette værktøj bruges til at vælge en kendt længde på billedet, som senere bruges til kalibrering af
målinger. Se separat kapitel om målinger nedenfor.
Afstandsmåling
Vælg en linje med to slutpunkter for at måle en længde baseret på den seneste kalibrering.
Flere målinger
Mål længden af en kurvet linje ved at klikke flere gange på billedet med venstre museknap for at placere
markører. Brug højre museknap til at placere slutpunktet. Markørerne kan justeres ved at klikke på linjen
for vise alle markører, og derefter flytte markørerne. Målingerne baseres på den seneste kalibrering.
Anmærkningsværktøjer
Denne knap slår visning af anmærkninger på billedet til og fra. Ved siden af værktøjsknappen og i
menuen Billede, findes en menu med forskellige værktøjer: linjer og objekter samt målinger og
tekstanmærkninger. Hvis der findes anmærkninger på billedet, vises et ikon øverst i højre hjørne af
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billedet, selv når anmærkninger skjules (figur 13). Når anmærkninger vises, udskiftes menuen, som åbnes
ved højreklik på billedet, med en menu med anmærkningsværktøjer.
Beskær og Rette op
Der er værktøjer til at beskære og rette billeder op i menuen Billede under Orientering. Beskæring er
primært påtænkt fotografier. Røntgenbilleder bør ikke beskæres, da det kan medføre tab af vigtige
kliniske oplysninger. Hvis et billede beskæres inden godkendelse, går de fjernede billedinformation tabt
ved godkendelse. For at beskære billedet inden godkendelse, skal brugeren have rettighederne til at slette
billeder. Funktionen Genskab alt undtagen orientering vil ikke gendanne et beskåret billede. Dette kan
dog gøres med funktionen Genskab til original i menuen Billede.
6.6.2. Måling og kalibrering
Afstandsmåling og Flere målinger kan bruges til at måle afstanden langs en lige linje eller en kurvet
linje på et billede (se figur 13). Målingen er kun gyldig, hvis billedet blev kalibreret med værktøjet
Kalibrer måling med et objekt af en kendt størrelse på billedet. Kalibrering er kun gyldig for det
pågældende billede. Hvis en ny kalibrering udføres, ændres alle eksisterende værdier for billedet.
For at opnå en nøjagtig måling i et røntgenbillede, skal linjen, der måles ligge på, eller tæt ved, en flade,
som er parallel med sensoren eller fosforpladen og vinkelret med røntgenstrålen.
Kalibreringen kan udføres med et ethvert synligt objekt på billedet, hvoraf størrelsen kan måles nøjagtigt,
f.eks. en sensorholder eller en rodkanalfil. Kalibreringsobjektet skal også ligge på en flade, som er
parallel med sensoren og med samme afstand fra røntgenkilden for at minimere parallakse og divergens.
For at eliminere problemet med justering af kalibreringslinjen og den målte linje på samme flade,
anbefales det at bruge et sfærisk kalibreringsobjekt, såsom et kugle i stål med en nøjagtigt målt diameter.
Softwarens nøjagtighed ved måling er ± 0,3 mm i laboratorietests. I en behandlingssituation udgør
forvrængning, som følge af ufuldstændig parallelitet, den primære kilde til fejl. Afhængigt af anatomi og
placering af røntgenrør og -sensor, kan det i gunstige tilfælde være muligt at opnå en nøjagtighed ved
måling i et interval på ± 0,3–0,5 mm, baseret på kliniske erfaringer fra rodbehandlinger.

ADVARSEL!
Kalibrering skal udføres for hver måling!
Hvis målinger udføres uden kalibrering, udgør det risici for fejldiagnose og -behandling.

6.7. Godkendelse
Ikke godkendte billeder og serier vises med rød farve i øverste venstre hjørne (figur 13). Godkendte
billeder og serier vises uden rød farve i øverste venstre hjørne. En serie er godkendt, når alle billeder i
serien er godkendte.
Det er muligt at angive en bestiller for undersøgelsen inden optagelse. Bestilleren er personen, som
senere skal godkende serien.
Godkendelse af en serie skal udføres af en godkendt sundhedsperson, såsom en tandlæge eller tandplejer.
Sikkerhedstilladelser der styrer hvilke brugere, som har rettighederne til at udføre godkendelse, skal
konfigureres i overensstemmelse med Installationsanvisningerne.
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Ved at godkende en serie garanterer sundhedspersonen, at serien har den nødvendige kvalitet til
diagnosticering, og at alle billederne tilhører den pågældende patient. Godkendelse bekræfter, at
billederne er korrekte med hensyn til anatomi, orientering og position, og at billedkvaliteten er acceptabel.
Bemærk, at godkendelse udføres med funktionen Gem og godkend serie, men det er ikke nødvendigt at
godkende billeder for at gemme dem. Alle billeder gemmes direkte på databasen, når de tages. Det er dog
muligt at ændre navnet på en serie og andre oplysninger, som vil blive gemt ved godkendelse.
Typisk vil en serie af billeder blive taget, roteret og sorteret ifølge skabelonen, og efterfølgende anvendes
billedforbedringer, såsom lysstyrke/kontrast. Endeligt gemmes og godkendes serien.
Der kan dog være situationer, hvor en serie ikke godkendes med det samme:
•

Godkendelse skal udføres af en anden person eller et andet sted, f.eks. når Fremkalder bruges,
eller hvis en anden person er bestiller for undersøgelsen.

•

Behandlingssessionen er ikke fuldendt, og der skal tages flere billeder i samme serie på et senere
tidspunkt, f.eks. ved en rodbehandling.

•

Der er en mulighed for, at billederne skal tages om, muligvis på grund af forringet billedkvalitet,
eller hvis den korrekte billedorientering ikke kan bestemmes.

•

Det opdages, at billederne ikke tilhører den valgte patient, og de skal flyttes til den korrekte
patient inden godkendelse.

FORSIGTIG!
Sørg for, at alle billeder godkendes, når billedkvaliteten er vurderet acceptabel til
diagnosticering, orienteringen er udført korrekt, og alle billeder er blevet tildelt de
korrekte anatomioplysninger, f.eks. ved at placere dem i en skabelon.
Ikke godkendte billeder må ikke bruges til diagnosticering og kan ikke eksporteres eller
overføres til en DICOM-server. Ukorrekte eller ufuldendte billedinformation kan
vanskeliggøre diagnosticering.

6.7.1. Billeder redigeret efter godkendelse
Billeder kan redigeres både før og efter godkendelse – se kapitel 7.6. Inden godkendelse anvendes
billedforbedring for permanent at øge billedkvaliteten. Sådanne ændringer gemmes ved godkendelse og
kan ikke fortrydes senere.
Efter godkendelse kan det være fordelagtigt at bruge ændringer, der gør diagnosticering lettere, f.eks.
justering af lysstyrke/kontrast eller anvendelse af kantforstærkning. Billedet markeres efterfølgende med
et rødt tomt hjørne, der fortæller brugeren, at billedet er blevet ændret efter godkendelse. Se figur 14
nedenfor.

26 (33)

DentalEye 3.3
Brugervejledning

Figur 13. Et ikke godkendt billede (rødt hjørne). Ikonet
i øverste højre hjørne indikerer, at en anmærkning
(måling) findes på dette billede.

DE33-IFU-DA-5.0
2021-08-19

Figur 14. Et godkendt billede gemt som en kopi af
serie (D) på DICOM-serveren og derefter ændret efter
godkendelse (rødt tomt hjørne).

Billedredigering med henblik på diagnosticering udført efter godkendelse behøver ikke blive gemt. Hvis
det ikke gemmes, går serien tilbage til den oprindelige tilstand ved godkendelse, næste gang den åbnes,
og det røde hjørne vises ikke. Hvis billedet gemmes igen, overskrives den godkendte serie ikke. I stedet
anmoder programmet om, hvorvidt en kopi af billedet skal gemmes i et lokalt billedkort eller som en ny
kopi af serien (Kopi af serie), der kan overføres til en DICOM-server (kun for DentalEye Enterprise). For
sidstnævnte vises et rødt D i øverst højre hjørne af billedet (figur 14).
6.7.2. Liste af serier der ikke er godkendt
Hvis en serie ikke godkendes efter optagelse, og godkendelse udskydes, f.eks. til udførelse af en anden
person, er det muligt at søge efter serier, der skal godkendes med værktøjet Liste af serier der ikke er
godkendt i værktøjslinjen og i menuen Funktioner (figur 15). Søgningen kan filtreres efter klinik og
bestiller. Klik på en serie i listen for at åbne den i DentalEye for at gennemse og godkende den.

Figur 15. Liste af serier der ikke er godkendt

6.7.3. Overførsel til DICOM-server (kun for DentalEye Enterprise)
Når en serie er godkendt, er den klar til at blive overført til en DICOM-server. En computer i et
behandlingslokale kan konfigureres til at overføre godkendte serier til en DICOM-server, og hvis det er
tilfældet, finder overførslen sted omgående efter godkendelse. En meddelelse fortæller, at overførslen
udføres, og når serien er overført, vil dens ikon i listefeltet vise det gule databasesymbol (se tabel 3).
27 (33)

DentalEye 3.3
Brugervejledning

DE33-IFU-DA-5.0
2021-08-19

Alternativt kan computere konfigureres til ikke at overføre billeder direkte til en DICOM-server. I så fald
kan overførslen finde sted mellem servere fra DentalEye-databasen til DICOM-databasen. En sådan
opsætning kan f.eks. konfigureres til at overføre alle nye godkendte serier om natten eller en gang om
ugen. Når en overførsel har fundet sted, vises det gule DICOM-ikon ved de overførte serier i listefeltet.
En årsag til at udskyde overførsel kan være at bevare muligheden for ændre en godkendelse og udføre
rettelser, inden en serie kopieres til DICOM-serveren.
6.7.4. Ændring af godkendelse
I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt ændre godkendelsen for en serie, så den igen er Ikke godkendt.
Dette kan være nødvendigt, hvis en serie blev taget for den forkerte patient og fejlagtigt blev godkendt,
inden fejlen blev opdaget.
Vælg serien eller et billede, og brug Ændre godkendelse i menuen Billede. Hvis godkendelsen ændres
for et billede, vil hele serien ændres til ikke godkendt.
En speciel brugertilladelse, som konfigureres i overensstemmelse med Installationsanvisningerne, er
påkrævet for at ændre en godkendelse. En sådan godkendelse bør ikke gives til alle brugere, men bør
forbeholdes en klinikleder eller systemadministrator.
Vær opmærksom på, hvorvidt en serie, hvis godkendelse skal ændres, allerede er blevet overført til en
DICOM-server (kun for DentalEye Enterprise). Hvis ja, vises det gule DICOM-ikon for overførte serier i
listefeltet, men kun hvis den stadig er godkendt (se tabel 3).
Hvis en serie opbevares på DICOM-serveren, skal den slettes manuelt fra DICOM-serveren af en
systemadministrator, når godkendelsen ændres (sørg for, at serien stadig er gemt på DentalEye-databasen,
inden den slettes fra DICOM-serveren, da den ellers vil gå tabt). Hvis serien ikke slettes fra DICOMserveren, vil eventuelle ændringer i serien i DentalEye, udført inden den godkendes igen, ikke blive
overført til DICOM-serveren, og den tidligere fejlbehæftede serie vil fortsat findes her. Hvis årsagen til
ændring af godkendelsen er at flytte serien til anden patient, vil serien fortsat være at finde ved den
tidligere patient på DICOM-serveren, medmindre den slettes manuelt.

6.8. Importér billeder
Funktionen Importér billeder i menuen Billede bruges til at åbne en eller flere billedfiler og importere
billeder til en patient i DentalEye. Røntgenbilleder eller fotografier kan importeres fra almindelige
billedfilformater som JPG, DICOM og mange andre formater. I DentalEye Pro er det også muligt at
importere dokumenter som Word-filer, samt videoklip (ikke tilgængeligt i DentalEye Enterprise).
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Figur 16. Et panorama røntgenbillede importeres fra en fil. Billeder kan gennemses i dialogboksen til import.

Importerede filer placeres i et billedkort i DentalEye (se figur 16). Hvis en ikke godkendt serie er åben i
DentalEye, vil programmet forsøge at importere billederne til den åbne serie. Hvis ikke, oprettes en ny
serie. Hvis en egnet skabelon er valgt før import, importeres billederne til skabelonen i den korrekte
rækkefølge. Et billede importeres kun til en skabelon, hvis dets type passer til skabelonen. Hvis billedet er
af en anden type, vil programmet skifte til en mere passende skabelon, inden billedet importeres. Hvis
nødvendigt, skift da skabelon igen og træk billederne til den korrekte position, inden godkendelse.
Hvis for eksempel en røntgenskabelon er valgt, og brugeren importerer alle billeder fra en mappe med
både røntgenbilleder og fotografier, vil programmet først forsøge at importere røntgenbillederne til den
valgte skabelon, men efterfølgende åbne en ny skabelon, der passer til fotografierne. Derfor kan import af
forskellige typer billeder medføre, at billederne importeres til forskellige serier. Så længe serien ikke er
godkendt, er det muligt at flytte billederne mellem serierne med klippebordet (se kapitel 7.5.5).
DICOM-filer kan importeres separat eller som et DICOMDIR. En DICOMDIR-fil fungerer som en
mappe, der kan indeholde et antal DICOM-filer i en mappestruktur og indeholde billeder tilhørende
forskellige patienter. Hvis der findes et DICOMDIR sammen med billederne, anbefales det at importere
DICOMDIR-filen i stedet for alle de separate filer. På den måde vil programmet importere alle billederne
automatisk.
En DICOM-fil indeholder både billed- og patientoplysninger og importeres normalt som en allerede
godkendt serie. Hvis patientoplysningerne i DICOM-filen ikke stemmer overens med den aktuelt valgte
patient i DentalEye, vises en meddelelse med patientoplysningerne fra DICOM-filen. Hvis brugeren
bekræfter import, vil DentalEye skifte til den patient, som svarer til DICOM-filen eller oprette en patient
med denne identitet, hvis den ikke blev fundet i databasen, og derefter importere billedet til patienten.
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Det er ikke unormalt, at billeder, der tilhører den samme patient, men taget på forskellige systemer,
bruger forskellige formater, f.eks. til patient-id. Programmet kan i så fald tolke dette, som at DICOMfilen tilhører en anden patient, når den faktisk tilhører den aktuelt valgte patient. Hvis patientidentiteten er
korrekt, så sæt kryds i feltet Gem alle på aktuel patient for at tvinge programmet til at importere
billederne til den valgte patient. Bekræft, at billedet rent faktisk tilhører den aktuelt valgte patient i
DentalEye.
Ved import af billeder, der ikke er af DICOM-format, findes der ingen patientoplysninger i filen. Brug
filens navn eller en anden form for markering, f.eks. på en optisk disk, til at bekræfte, at billedet rent
faktisk tilhører den aktuelt valgte patient i DentalEye.

ADVARSEL!
Bekræft, at den korrekte patient er valgt inden billederne importeres.
Opbevaring af billeder ved den forkerte patient kan udgøre risici for fejldiagnose eller behandling.

Hvis billeder ofte importeres fra en given mappe eller et drev, kan det være fordelagtigt at bruge Manuel
import-plugin, som importerer billeder fra en mappe eller Autoimport-plugin, som importerer alle
billeder i en valgt mappe og derefter kan slette alle filer, hvilket er nyttigt, f.eks. ved import af billeder fra
et hukommelseskort til et digitalt kamera. Se Installationsanvisningerne for yderligere oplysninger.

6.9. Eksportér billeder
Et godkendt billede kopieres ud af systemet med funktionen Eksportér billeder i menuen Billede. Ikke
godkendte billeder kan ikke eksporteres. Billeder kan f.eks. eksporteres til en optisk disk eller et USBdrev og sendes til en anden praksis eller importeres til et andet billedbehandlingssystem. Billedfiler kan
også eksporteres som e-mailvedhæftelser.
Når Eksportér billeder vælges, vises dialogboksen for eksport (se figur 17). Vælg først en mappe eller et
drev som destinationen for de eksporterede billeder, for eksempel en CD-brænder eller et USB-drev.
Vælg derefter, i listen Kilde, hvad der skal eksporteres, f.eks. valgte billeder eller alle billeder fra
patienten. Hvis det aktuelle billedkort indeholder godkendte billeder, er det muligt at vælge alle billeder i
den aktuelle serie samt et skærmbillede med billedkortet via funktionen Aktive billedkort.
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Figur 17. Billeder eksporteres som JPG med dialogboksen til eksport

Filformat
I DentalEye Pro er JPG-formatet standardformatet, men DICOM og andre formater kan også vælges. I
DentalEye Enterprise er DICOM standardformatet.
For at nedsætte risikoen for at eksporterede billeder forveksles med billeder fra en anden patient,
anbefales det at eksportere billeder i DICOM-formatet, da patientoplysninger opbevares sammen med
billedet i en DICOM-fil. DICOM-filer kan importeres i de fleste typer medicinsk software, men kan
normalt ikke åbnes i almindelige kontorprogrammer.
Når flere DICOM-filer eksporteres, kan der sættes kryds ved muligheden for at oprette en DICOMDIR.
En DICOMDIR-fil fungerer som en mappe med DICOM-filer og kan gøre det muligt at importere
billeder til et andet system.
Når filerne eksporteres i andet format end DICOM, såsom JPG, er funktionen infomærkat aktiv. Sæt
kryds ved denne funktion for at placere en mærkat med dato, tid og patientidentitet nederst på det
eksporterede billede. Dette kan reducere risikoen for at forveksle billeder med en anden patients.
Eksporterede billeder gemmes herefter som filer, der indeholder patient-id, dato og tid.
Ved eksport med andre formater end DICOM, placeres en indikator i form af et "F" i øverste højre hjørne
for indikere den korrekte orientering til visning eller import i et andet system.
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ADVARSEL!
Bekræft, at eksporterede billeder er mærket med patientoplysninger!
Billeder uden patientoplysninger kan blive gemt ved den forkerte patient og medføre
risici for fejldiagnose eller -behandling.

Hvis billeder ofte eksporteres til en given mappe eller et drev, kan det være fordelagtigt at installere og
konfigurere Eksport-plugin, som kan eksportere filer til denne mappe med et enkelt klik. Se
Installationsanvisningerne.
Udskrivning er en anden måde at eksportere billeder og billedkort til en printer. DentalEye Enterprise
kan også udskrive på en DICOM-printer. Vælg Udskriv i menuen Filer, og vælg de billeder, der skal
udskrives, på samme måde som ved eksport. Kun godkendte billeder kan udskrives. Hvis et billedkort
indeholder både godkendte og ikke godkendte billeder, kan kun godkendte billeder udskrives.
6.9.1. Eksempel: eksportér billeder til en CD
Dette eksempel illustrerer, hvordan billeder eksporteres til en optisk disk, såsom en CD.

1.

Kontrollér, om computeren har en CD-brænder. Indsæt en tom CD, DVD eller Blu-raydisk. Luk eventuelle meddelelser, der vises.

2.

Åbn patienten og billedkortet med billederne, der skal eksporteres. Billederne skal være
godkendt. Vælg de ønskede billeder, medmindre alle billederne i billedkortet skal
eksporteres.

3.

Vælg Eksportér billeder i menuen Billede. Vælg det optiske drev i feltet Mappe øverst
oppe ved at trykke på knappen Gennemse. Det optiske drev eller USB-drev findes ofte
under "Computer" i listen.

4.

Vælg billederne, der skal eksporteres under Kilde. Brug Valgte billeder til at eksportere
valgte billeder eller Alle billeder i aktiv serie. Det er også mulig at eksportere alle
billeder tilhørende en patient.

5.

Vælg Filformat. De mest almindelige er JPG eller DICOM, hvor sidstnævnte også
indeholder patientoplysninger.

6.

Computeren vil starte en guide til overførsel til den optiske disk. Følg anvisningerne i
guiden, indtil disken er færdig og skubbes ud.
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Rapportering af problemer
Hvis der sker en ulykke eller en tildragelse ved brug af DentalEye, hvor en patient eller bruger
kommer til skade, eller hvis en situation, hvor skade eller fejlbehandling kunne have forekommet,
skal DentalEye AB omgående informeres, så hændelsen kan undersøges og rapporteres til
myndighederne.
Formålet med denne vejledning er at levere en tilstrækkelig beskrivelse af produktet, så det kan bruges til
den påtænkte anvendelse på en sikker og effektiv måde. Det er vigtigt, at alle systemets brugere har læst
brugervejledningen og følger alle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis der opdages fejl eller udeladelser i
brugervejledningen, så informer DentalEye AB!
Brugersupport leveres primært af en intern supportvirksomhed, af leverandøren eller af DentalEye AB via
telefon, e-mail eller fjernforbindelse til udbedring af problemer.
Visse systemhandlinger kan kun udføres af DentalEye AB eller specielt uddannet personel. Sådanne
handlinger omfatter:
• ændring af id for en patient
• gendannelse af fejlagtigt slettet billede
• databasekonvertering eller -reparation

7.1. Fejl i tilsluttet udstyr
Et udvalg af udstyr fra andre leverandører kan tilsluttes DentalEye, såsom patientstyringssystemer,
sensorer og kameraer. Hvis udstyret ikke kan tilsluttes eller ikke virker korrekt, så kontrollér først, at det
er understøttet af din DentalEye-version, og at det er blevet korrekt installeret i overensstemmelse med
Installationsanvisningerne. Kontakt først derefter leverandøren, som har leveret eller installeret udstyret,
for fejlfinding. Hvis problemet forekommer at være forårsaget af en fejl i programmet, så kontakt
DentalEye AB.

7.2. Netværksfejl
DentalEye skal altid være forbundet til databasen. Hvis netværket går ned, vises en meddelelse om
netværksfejl, og arbejde kan ikke udføres i DentalEye, før DentalEye igen har adgang til databasen.
Kontakt netværksadministratoren, hvis dette sker.

7.3. Programfejl
Hvis der opstår en programfejl i DentalEye, vises en speciel fejlmeddelelse med en fejlkode. Det er
vigtigt at informere DentalEye AB med henblik på fejlfinding, så produktet kan blive rettet.
Alle programfejl gemmes i en logfil på computeren, hvorpå fejlen opstod. En rapport med registrerede
fejl og konfigurationsoplysninger kan indsendes til DentalEye AB med funktionen Systeminformation i
menuen Hjælp i programmet.
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