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Quy định về thiết bị y tế
Sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu theo Quy định về thiết bị y tế (EU) 2017/745 đối với thiết bị y tế khi có Dấu tuân thủ 
CE sau: 

Sản phẩm này là Thiết bị y tế: 

Số đăng ký thiết bị y tế tại Malaysia: GB10979720-50888

Canada: Số giấy phép thiết bị Health Canada: 99490

THẬN TRỌNG: Luật liên bang Hoa Kỳ nghiêm cấm bác sĩ bán thiết bị này và nghiêm cấm việc bán thiết 
bị này theo yêu cầu của bác sĩ. 

Mọi sự cố nghiêm trọng đã xảy ra liên quan đến thiết bị này đều cần phải được báo cáo cho NeoSoft và cơ 
quan có thẩm quyền của Quốc gia thành viên.

Đại diện khu vực châu Âu: Nhà nhập khẩu EU:
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

MedEnvoy Global B.V. 
Pr. Margrietplantsoen 33, Suite 123, 
2595 AM The Hauge 
The Netherlands

Nhà nhập khẩu và đại diện được ủy quyền 
tại Thụy Sĩ: Đại diện được ủy quyền tại Malaysia:
MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6300 Zug
Switzerland

Emergo Malaysia Sdn. Bhd.
Level 16, 1 Sentral Jalan Stesen Sentral 5 
KL Sentral, 50470
Kuala Lumpur MALAYSIA
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An toàn 

Giới thiệu
Để đảm bảo sử dụng hiệu quả và an toàn, bạn cần đọc mục an toàn này và tất cả các chủ đề liên quan trước 
khi sử dụng phần mềm. Bạn cần đọc và hiểu nội dung của hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm này. 
Bạn nên thường xuyên xem lại các quy trình và các biện pháp phòng ngừa an toàn. 

Chỉ nhân viên đã qua đào tạo và có chuyên môn mới được sử dụng phần mềm này.

Phần mềm suiteDXT có thời hạn sử dụng hữu ích dự kiến là 7 năm kể từ ngày phát hành ban đầu.

Mục đích sử dụng
suiteDXT nhằm mục đích giúp người dùng có thể quản lý giao tiếp mạng DICOM, lưu trữ hình ảnh DICOM 
được hỗ trợ, nhập hình ảnh DICOM được hỗ trợ từ hệ thống tệp cục bộ, thực hiện ẩn thông tin của nghiên cứu 
và khởi chạy các ứng dụng tạo ảnh liên quan. Phần mềm này được thiết kế để làm vị trí lưu tạm thời.

Chỉ định sử dụng
suiteDXT được thiết kế để giúp người dùng có thể nhập, xuất, ẩn thông tin hình ảnh DICOM và khởi chạy các 
ứng dụng tạo ảnh liên quan. Sản phẩm này không có chức năng hoặc mục đích chẩn đoán y tế.

Các định dạng ảnh DICOM được hỗ trợ
suiteDXT hỗ trợ định dạng DICOM sau đây; MR và MR tăng cường.

LƯU Ý:  suiteDXT hỗ trợ nén Nguyên vẹn JPEG, tuy nhiên tập hợp con của định dạng này không được 
hỗ trợ. 

Tham khảo hướng dẫn Tuyên bố hợp quy suiteDXT DICOM để biết thêm chi tiết về các định dạng được hỗ trợ.
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Thuật ngữ
Thuật ngữ nguy hiểm, cảnh báo và thận trọng được sử dụng trong toàn bộ tài liệu hướng dẫn này để chỉ ra các 
mối nguy hiểm và chỉ định cấp độ hoặc mức độ nghiêm trọng. Nguy hiểm được định nghĩa là nguồn gây thương 
tích tiềm ẩn cho con người. Tìm hiểu phần mô tả thuật ngữ được liệt kê trong bảng sau:

Nguy hiểm do thiết bị

THẬN TRỌNG: Việc sử dụng thiết bị hỏng hóc hoặc đã được điều chỉnh có thể khiến bệnh nhân gặp 
rủi ro do làm chậm quá trình chẩn đoán. Đảm bảo thiết bị hoạt động đúng cách.

THẬN TRỌNG: Các ứng dụng chạy trên thiết bị bao gồm một hoặc nhiều ổ đĩa cứng, có thể lưu giữ 
dữ liệu y tế liên quan đến bệnh nhân. Ở một số quốc gia, các thiết bị như vậy có thể 
phải tuân theo các quy định liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân và lưu hành tự do dữ 
liệu như vậy. Việc tiết lộ dữ liệu cá nhân có thể dẫn đến truy cứu pháp lý tùy thuộc vào 
cơ quan quản lý hiện hành. Khuyến nghị giới hạn quyền truy cập hồ sơ bệnh nhân. 
Người dùng có trách nhiệm tìm hiểu các luật quy định về thông tin bệnh nhân.

Bảng 1:  Thuật ngữ an toàn

Hình ảnh Định nghĩa

NGUY HIỂM:

Nguy hiểm là thuật ngữ được sử dụng để xác định các điều kiện hoặc hành động tồn 
tại mối nguy hiểm cụ thể, xác định sẽ gây thương tích cá nhân nghiêm trọng, tử vong 
hoặc thiệt hại tài sản đáng kể nếu bỏ qua hướng dẫn.

CẢNH BÁO: 

Cảnh báo được sử dụng để xác định các điều kiện hoặc hành động tồn tại mối nguy 
hiểm cụ thể có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng, tử vong hoặc thiệt hại tài 
sản đáng kể nếu bỏ qua hướng dẫn.

THẬN TRỌNG: 

Thận trọng được sử dụng để xác định các điều kiện hoặc hành động tồn tại mối nguy 
hiểm tiềm ẩn có thể gây thương tích cá nhân nhẹ hoặc thiệt hại tài sản nếu bỏ qua 
hướng dẫn.
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Bắt đầu

Các chức năng trên màn hình chính
HÌNH 1. Màn hình chính

1. Menu kéo xuống Khởi chạy ứng dụng - liệt kê các ứng dụng được cấu hình.
2. Khởi chạy - khởi chạy các ứng dụng NeoSoft, LLC được cấu hình.
3. Bộ lọc nghiên cứu - xác định khoảng ngày mà các nghiên cứu được hiển thị trong danh sách nghiên cứu.
4. Làm mới - cập nhật dạng xem dựa trên tiêu chí do người dùng chọn.
5. Cấu hình - mở Cửa sổ cấu hình.
6. Giới thiệu  - hiển thị phiên bản phần mềm suiteDXT/liên kết tới Hướng dẫn sử dụng. Tuyên bố hợp quy 

DICOM và Lưu trữ tệp nhật ký để được hỗ trợ.
7. Tiêu đề nghiên cứu - hiển thị số lượng nghiên cứu được lưu trữ trên máy chủ cục bộ.
8. Trường tìm kiếm - tự động tìm kiếm theo bất kỳ cột nào, với kết quả có hoặc không được phân loại.
9. Tìm - mở cửa sổ Truy vấn/Truy xuất.
10. Gửi - đẩy dữ liệu nghiên cứu cục bộ đến máy chủ từ xa.
11. Nhập - cho phép nhập thông tin nghiên cứu từ hệ thống tệp, CD, DVD hoặc phương tiện USB.
12. Ẩn danh - tạo nghiên cứu mới với dữ liệu cụ thể của bệnh nhân đã được xóa bỏ.
13. Xóa - xóa nghiên cứu khỏi danh sách nghiên cứu suiteDXT và xóa dữ liệu DICOM khỏi máy chủ cục bộ.
14. Thư mục mới - tạo thư mục để sắp xếp các nghiên cứu.
15. Ô nghiên cứu - hiển thị thông tin nghiên cứu cho các nghiên cứu được lưu trữ trên máy chủ cục bộ.

• Có thể sắp xếp lại thứ tự tiêu đề của cột bằng cách nhấp và kéo tiêu đề của cột và sắp xếp bằng cách nhấp vào 
tiêu đề cột.

1 2 3 4 5 6
7
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16. Tiêu đề chuỗi ảnh - hiển thị số lượng chuỗi ảnh trong nghiên cứu được chọn.
17. Ô chuỗi ảnh - hiển thị thông tin chuỗi ảnh cho nghiên cứu được chọn.

• Có thể sắp xếp lại thứ tự tiêu đề của cột bằng cách nhấp và kéo tiêu đề của cột và sắp xếp bằng cách nhấp vào 
tiêu đề cột.

18. Gửi - đẩy dữ liệu chuỗi ảnh cục bộ đến máy chủ từ xa.
19. Xóa - xóa chuỗi ảnh khỏi nghiên cứu được chọn và xóa dữ liệu DICOM.
20. Hiển thị xem trước - xem trước chuỗi suiteHEART Virtual Fellow®, CAS cine và báo cáo CAS.
21. Chỉ báo mức sử dụng ổ đĩa - hiển thị tỷ lệ phần trăm của tổng dung lượng ổ đĩa cục bộ đã sử dụng để lưu 

dữ liệu hình ảnh.
22. Trạng thái tiền xử lý - cho biết trạng thái cấu hình tiền xử lý hiện tại (Bật/Tắt).
23. Đèn báo trạng thái Virtual Fellow® - cho biết trạng thái cấu hình hiện tại của Virtual Fellow® (Bật/Tắt).
24. Trạng thái mạng - hiển thị nếu suiteDXT hiện đang truyền dữ liệu DICOM qua mạng.

Nhấp chuột phải vào menu trong ô nghiên cứu
HÌNH 2. Nhấp chuột phải vào menu

• Gửi nghiên cứu - đẩy dữ liệu nghiên cứu từ máy chủ cục bộ đến máy chủ từ xa. Có thể được cấu hình để chỉ 
gửi chuỗi ảnh NeoSoft DICOM. (Xem hướng dẫn Cài đặt)

• Xuất nghiên cứu - lưu dữ liệu nghiên cứu, cho nhóm nghiên cứu đã chọn, trong tệp nén .zip.
• Tiền xử lý - thực hiện tiền xử lý tất cả các chuỗi ảnh được cấu hình hoặc chỉ chuỗi ảnh Chức năng, Lưu lượng, 

Đánh giá cơ tim, Ánh xạ T1 và Ánh xạ T2; để xóa nghiên cứu khỏi hàng đợi, chọn “Xóa khỏi hàng đợi 
tiền xử lý”.

• Bảo vệ chống xóa - cài đặt tính năng Bảo vệ chống xóa cho nghiên cứu (Có/Không)
• Đặt nguồn gốc - được quản trị viên mạng sử dụng để đặt tiêu đề AE nhằm kiểm soát quyền truy cập.
• Mở khóa - đặt lại khóa và mở nghiên cứu đã bị khóa sau khi hệ thống gặp sự cố.
• Xóa - xóa nghiên cứu khỏi danh sách nghiên cứu suiteDXT và xóa dữ liệu DICOM khỏi máy chủ cục bộ.
• Chuyển đến thư mục - chuyển nghiên cứu đến thư mục được tạo.
• Mở vị trí dữ liệu nghiên cứu - hiển thị vị trí của dữ liệu DICOM trên hệ thống tệp cục bộ.

LƯU Ý:  Không áp dụng tiền xử lý cho ứng dụng NeoSoft CAKE™.

Nhấp chuột phải vào menu trong ô chuỗi ảnh

LƯU Ý:  Không áp dụng Cấu hình tiền xử lý cho ứng dụng NeoSoft CAKE™.

• Gửi - đẩy dữ liệu chuỗi ảnh cục bộ đến máy chủ từ xa.
• Xóa - xóa chuỗi ảnh khỏi nghiên cứu được chọn và xóa dữ liệu DICOM.
• Chi tiết - mở cửa sổ chi tiết chuỗi ảnh.
• Cấu hình tiền xử lý - tự động điền tên chuỗi ảnh cho chuỗi ảnh Chức năng, Lưu lượng, Đánh giá cơ 

tim, Ánh xạ T1 và Ánh xạ T2.
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Cửa sổ Truy vấn/Truy xuất
HÌNH 3. Cửa sổ truy vấn/truy xuất

1. Bộ lọc truy vấn - có thể được sử dụng để tìm kiếm các nghiên cứu cụ thể theo Tên và họ của bệnh nhân, 
ID bệnh nhân, ID nghiên cứu, Mã số và ngày truy nhập. Có thể sử dụng * (dấu hoa thị) làm ký tự trong bất 
kỳ trường nào (ngoại trừ trường ngày).

2. Truy vấn - thực hiện truy vấn thiết bị từ xa. Nếu tất cả các trường được để trống, truy vấn sẽ trả lại toàn bộ 
kết quả.

3. Menu kéo xuống nguồn truy vấn - hiển thị thiết bị từ xa được cấu hình có sẵn để truy vấn / truy xuất.
4. Lưu bộ lọc - cài đặt tham số truy vấn mặc định.
5. Kết quả truy vấn - hiển thị số lượng nghiên cứu phù hợp với tiêu chí truy vấn.
6. Ô kết quả truy vấn - hiển thị thông tin nghiên cứu của thiết bị từ xa được truy vấn.

• Có thể sắp xếp lại thứ tự tiêu đề của cột bằng cách nhấp và kéo tiêu đề của cột và sắp xếp bằng cách nhấp vào 
tiêu đề cột.

7. Truy xuất - thực hiện truy xuất nghiên cứu đã chọn từ thiết bị từ xa.

8. Truy xuất và tiền xử lý- thực hiện truy xuất và tiền xử lý nghiên cứu đã chọn từ thiết bị từ xa.
9. Xóa kết quả truy vấn - xóa kết quả truy vấn trong ô nghiên cứu. 
10. Ô chuỗi ảnh - hiển thị thông tin chuỗi ảnh của nghiên cứu được đánh dấu trong ô nghiên cứu.

• Có thể sắp xếp lại thứ tự tiêu đề của cột bằng cách nhấp và kéo tiêu đề của cột và sắp xếp bằng cách nhấp vào 
tiêu đề cột.

11. Truy xuất - thực hiện truy xuất chuỗi ảnh đã chọn từ thiết bị từ xa.
12. Ô trạng thái truyền - hiển thị tác vụ truy xuất hiện tại và đã hoàn thành.

• Có thể sắp xếp lại thứ tự tiêu đề của cột bằng cách nhấp và kéo tiêu đề của cột.

1
2

3
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5

67
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14
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13. Hủy - dừng hoạt động truyền.
14. Xóa kết quả truy xuất - xóa hoạt động truyền trong ô truyền đối với các nghiên cứu đã hoàn thành quá 

trình truyền.

THẬN TRỌNG: Hình ảnh đã truyền sẽ được lưu giữ cục bộ và hiển thị trong Màn hình chính suiteDXT, 
mặc dù không phải tất cả các hình ảnh cho nghiên cứu đều có thể đã được truyền.

Nhấp chuột phải vào menu trong ô truy vấn/kết quả
HÌNH 4. Nhấp chuột phải vào menu

• Truy xuất - thực hiện truy xuất nghiên cứu từ máy chủ từ xa.
• Truy xuất và tiền xử lý - thực hiện truy xuất và tiền xử lý nghiên cứu đã chọn từ thiết bị từ xa.

Nhấp chuột phải vào menu trong ô chuỗi ảnh
HÌNH 5. Nhấp chuột phải vào menu

• Truy xuất - thực hiện truy xuất chuỗi ảnh từ máy chủ từ xa.
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Sử dụng suiteDXT

Khởi chạy ứng dụng
Có thể thêm các ứng dụng khác theo hướng dẫn sau đây trong Hướng dẫn cài đặt.

1. Truy cập Màn hình chính.

2. Từ menu thả xuống Khởi chạy ứng dụng, chọn ứng dụng mong muốn.

HÌNH 1. Khởi chạy ứng dụng 

3. Chọn nghiên cứu từ danh sách nghiên cứu và thực hiện một trong các thao tác sau:
• Chọn Khởi chạy.
• Nhấp đúp vào nghiên cứu.
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Truy xuất nghiên cứu hoặc chuỗi ảnh từ máy chủ từ xa
Máy chủ từ xa phải được định cấu hình sẵn để có thể truy cập. Để biết thông tin về cách định cấu hình máy chủ 
từ xa, xem Hướng dẫn cài đặt.

1. Chọn Tìm trên Màn hình chính.

HÌNH 2. Tìm trên Màn hình chính

2. Trong cửa sổ Truy vấn/Truy xuất, nhập mọi tiêu chí về thông tin nghiên cứu trong vùng Bộ lọc truy vấn.

Các tùy chọn của Bộ lọc bao gồm:
• Họ của bệnh nhân
• Tên bệnh nhân
• ID bệnh nhân
• ID nghiên cứu
• Mã số truy nhập
• Khoảng ngày

HÌNH 3. Cửa sổ Truy vấn/Truy xuất
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3. Từ menu kéo xuống Nguồn truy vấn, chọn máy chủ từ xa. 

4. Chọn Truy vấn.

Các nghiên cứu phù hợp với tiêu chí mà bạn đã nhập sẽ được đưa vào danh sách nghiên cứu.

Thao tác nhấp vào nghiên cứu sẽ hiển thị danh sách thông tin chuỗi ảnh.

5. Chọn nghiên cứu mong muốn. 

6. Chọn Truy xuất dưới danh sách nghiên cứu hoặc nhấp chuột phải và chọn Truy xuất từ menu bật lên. 

7. Thực hiện tiền xử lý bằng cách chọn Truy xuất và Tiền xử lý.

8. Để truy xuất theo chuỗi ảnh, chọn chuỗi ảnh và nhấp vào Truy xuất bên dưới danh sách chuỗi ảnh.
Tiến trình truy xuất được hiển thị trong mục Kết quả truy xuất phía dưới cửa sổ. Trong khi ở phía dưới của Màn 
hình chính, trạng thái “Không có hoạt động mạng DICOM” được thay đổi thành “Mạng DICOM hoạt động”.

LƯU Ý:  Trong trường hợp nghiên cứu không chuyển sang toàn bộ, đèn báo tiến trình sẽ chuyển thành màu đỏ. 

Tạo bộ lọc
Có thể tạo và lưu bộ lọc để sử dụng cùng tham số tìm kiếm mỗi lần thao tác, ví dụ: khoảng ngày. Nhập tiêu chí 
sẽ sử dụng, có thể điền nhiều hơn một tham số và chọn Lưu bộ lọc. Tất cả các truy vấn trong tương lai sẽ sử 
dụng bộ lọc đã lưu. Bất cứ khi nào bộ lọc mới được tạo, nó sẽ ghi đè lên bộ lọc cũ. 

Gửi nghiên cứu đến máy chủ từ xa
Máy chủ từ xa phải được định cấu hình sẵn để có thể truy cập. Để biết thông tin về cách định cấu hình máy chủ 
từ xa, hãy xem 
Hướng dẫn cài đặt. 

LƯU Ý:  suiteDXT hỗ trợ nén Nguyên vẹn JPEG, tuy nhiên tập hợp con của định dạng này không được hỗ trợ.

1. Đánh dấu nghiên cứu cần gửi.

2. Chọn Gửi hoặc nhấp chuột phải và chọn Gửi nghiên cứu từ menu bật lên.

3. Chọn đích cần gửi đến.

4. Chọn Gửi trên cửa sổ bật lên.
Cửa sổ Gửi DICOM sẽ hiển thị tiến trình truyền. Có thể đóng cửa sổ này bằng cách nhấp vào dấu X ở góc trên 
bên phải, trong khi hoạt động truyền chạy ở chế độ nền. 

Để kiểm tra tiến trình sau khi cửa sổ Gửi DICOM đóng, chọn Gửi, sau đó chọn Trạng thái.
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HÌNH 4. Cửa sổ Gửi DICOM

5. Những nghiên cứu đã được truyền thành công sẽ hiển thị Máy chủ từ xa trong cột Truyền đến trên danh 
sách nghiên cứu chính.

HÌNH 5. Truyền đến 

Gửi chuỗi ảnh đến máy chủ từ xa
1. Đánh dấu nghiên cứu.

2. Đánh dấu chuỗi ảnh được yêu cầu.

3. Chọn Gửi hoặc nhấp chuột phải và chọn Gửi từ menu bật lên.

4. Chọn đích cần gửi đến.

5. Chọn Gửi trên cửa sổ bật lên.

6. Chuỗi ảnh đã được truyền thành công sẽ hiển thị Máy chủ từ xa trong cột Truyền đến trong 
ô chuỗi ảnh.

HÌNH 6. Ô chuỗi ảnh truyền 

Đèn báo ô nghiên cứu

Đèn báo Trạng thái

Hình tròn màu xanh lam nhạt Chưa hoàn thành quá trình truyền hình ảnh hoặc hình ảnh đã được truyền 
đến nhiều máy chủ từ xa. 

Hình tròn màu xanh lá Tất cả hình ảnh trong nghiên cứu đã được truyền đến một máy chủ từ xa.
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Gửi tệp NeoSoft DICOM
Các tệp đã được tạo bằng phần mềm có thể được kết nối riêng. Tham khảo Hướng dẫn cài đặt để biết cấu hình. 

1. Đánh dấu nghiên cứu.
2. Nhấp chuột phải và chọn Gửi NeoSoft DICOM.
3. Chọn đích DICOM.

Nhập nghiên cứu
Nghiên cứu chứa dữ liệu DICOM có thể được nhập từ hệ thống tệp cục bộ, ổ đĩa được ánh xạ, CD, DVD và 
USB, bao gồm nhập các thư mục đã được nén. Sau khi chèn một trong các phương tiện chứa dữ liệu DICOM 
mong muốn, hãy làm theo các bước dưới đây.

LƯU Ý:  suiteDXT hỗ trợ nén Nguyên vẹn JPEG, tuy nhiên tập hợp con của định dạng này không được hỗ trợ.

1. Trên Màn hình chính, chọn Nhập.
2. Điều hướng đến vị trí chứa dữ liệu DICOM.
3. Chọn OK.
Cửa sổ Tiến trình nhập tệp hiển thị trạng thái nhập tệp DICOM. Tóm tắt nhập hiển thị tổng số tệp được tìm thấy, 
tệp được nhập, số lượng nghiên cứu và thông tin về nghiên cứu được nhập.

(Các) nghiên cứu mới được nhập được bổ sung vào danh sách nghiên cứu trên Màn hình chính của suiteDXT.

Có thể nhập dữ liệu mẫu được cung cấp vào suiteDXT.

LƯU Ý:  Nếu nghiên cứu không nhập toàn bộ, nhấp vào Thử lại trên màn hình Tóm tắt nhập. 

Xuất nghiên cứu
Các nghiên cứu đã được phân tích có thể được xuất từ danh mục nghiên cứu chính ở định dạng tệp .zip.

1. Đánh dấu nghiên cứu hoặc chọn nhóm nghiên cứu bằng cách nhấn Ctrl +Shift.

2. Nhấp chuột phải và chọn Xuất.

3. Tùy chỉnh tên tệp bằng cách nhấp vào tab Cấu hình > Bộ lưu trữ cục bộ.

4. Chọn thuộc tính tệp mong muốn như được minh họa trong Hình 7.
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HÌNH 7. Xuất mẫu tên tệp 

Thực hiện nghiên cứu
Mỗi cột có thể được tự động tìm kiếm với kết quả có hoặc không được phân loại. Kết quả tìm kiếm không phân 
biệt chữ hoa/chữ thường và sẽ tự động hiển thị kết quả lên đầu danh sách. 

• Sau khi tìm được kết quả đầu tiên, thao tác nhấn vào phím ENTER trên bàn phím hoặc mũi tên trong trường tìm 
kiếm sẽ giúp chuyển sang kết quả tiếp theo. 

• Thao tác nhấn đồng thời phím ENTER và phím SHIFT trên bàn phím sẽ giúp chọn kết quả trước đó. 
• Thao tác nhấn phím ENTER, có hoặc không nhấn phím SHIFT, trên bàn phím khi kết thúc kết quả tìm kiếm sẽ 

chuyển bạn đến vị trí bắt đầu của kết quả tìm kiếm.
• Trường tìm kiếm sẽ bị xóa sau khi nhấn .

LƯU Ý:  Để tìm kiếm bao gồm các thư mục trong danh sách nghiên cứu, phải mở rộng thư mục. Nhấp chuột 
phải vào thư mục và chọn Mở rộng tất cả.



suiteDXT Instructions for Use NS-03-042-0009 Bản sửa đổi 1 13

Tạo thư mục
Có thể tạo thư mục để sắp xếp các nghiên cứu ở cấp danh sách nghiên cứu. 

1. Nhấp vào Thư mục mới.

2. Nhập tên thư mục và nhấp vào Lưu.

Giờ đây thư mục sẽ ở trong danh sách nghiên cứu.

3. Chuyển nghiên cứu đến thư mục bằng cách nhấp chuột phải vào nghiên cứu và chọn Chuyển đến thư mục.

4. Khi hộp thoại Thư mục mở ra, hãy chọn thư mục đúng để chuyển nghiên cứu vào. 

HÌNH 8. Chọn thư mục

1. Chuyển nghiên cứu trở lại danh mục chính bằng cách nhấp vào nghiên cứu và chọn Chuyển đến thư mục.

2. Nhấp vào Chuyển đến gốc.
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Ẩn thông tin của nghiên cứu

THẬN TRỌNG: Thao tác ẩn thông tin của nghiên cứu không làm xóa dữ liệu bệnh nhân khỏi hình ảnh 
được tạo từ phần mềm hậu xử lý khác.

THẬN TRỌNG: Chỉ nên sử dụng nghiên cứu được ẩn thông tin với các ứng dụng NeoSoft, LLC.
1. Trên Màn hình chính, chọn nghiên cứu cần ẩn thông tin.
2. Chọn Ẩn thông tin.
3. Điền vào các trường ẩn thông tin hiển thị trong Hình 9.
4. Để không đưa các chuỗi ảnh chụp thứ cấp NeoSoft vào, hãy bỏ chọn tùy chọn này.
5. Nhấp vào Ẩn thông tin.

HÌNH 9. Ẩn thông tin của nghiên cứu

Đèn báo tiến trình sẽ hiển thị. Nghiên cứu mới được ẩn thông tin sẽ xuất hiện trong danh sách nghiên cứu.

6. Nhấp vào “OK” trên cửa sổ bật lên Ẩn thông tin của nghiên cứu.
LƯU Ý:  Tính năng ẩn thông tin khả dụng cho mục đích hỗ trợ NeoSoft.

Bảo vệ chống xóa
Để cài đặt bảo vệ chống xóa cho nghiên cứu, nhấp chuột phải vào nghiên cứu và chọn Bảo vệ chống xóa. Cột 
đèn báo sẽ hiển thị “Có” cho các nghiên cứu được bảo vệ và “Không” cho các nghiên cứu không được bảo vệ 
như được minh họa trong Hình 10. Để tắt tính năng bảo vệ chống xóa, nhấp chuột phải và chọn Gỡ bỏ bảo vệ 
chống xóa.

HÌNH 10. Đèn báo của cột bảo vệ chống xóa    
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Xóa nghiên cứu

THẬN TRỌNG: Xóa dữ liệu khỏi hệ thống tệp, bao gồm các tệp cho nghiên cứu mở hiện tại, có thể 
khiến mất dữ liệu phân tích/hình ảnh.

Từ Màn hình chính, chọn nghiên cứu cần xóa và chọn Xóa hoặc nhấp chuột phải và chọn Xóa khỏi menu bật lên. 
Thao tác “Nhấp giữ phím Shift” hoặc “Nhấp giữ phím Ctrl” sẽ chọn nhiều nghiên cứu để xóa khỏi danh sách.

Xóa chuỗi ảnh
Từ Màn hình chính, chọn nghiên cứu sau đó chọn chuỗi ảnh và chọn Xóa. Sử dụng phím Shift-Nhấp chuột hoặc 
Ctrl-Nhấp chuột để chọn nhiều chuỗi ảnh từ danh sách.

LƯU Ý:  Khuyến nghị thực hiện xóa mọi chuỗi ảnh trước khi bắt đầu bất kỳ phân tích nào.

Xóa chuỗi ảnh chụp thứ cấp
Chuỗi ảnh chụp thứ cấp đã xác định NeoSoft, LLC là nhà sản xuất có thể bị xóa. 

THẬN TRỌNG: Thao tác xóa chuỗi ảnh dữ liệu suiteHEART sẽ khiến xóa toàn bộ kết quả phân tích.
1. Chọn nghiên cứu và định vị chuỗi ảnh DỮ LIỆU suiteHEART.

2. Nhấp vào số chuỗi ảnh hoặc dấu + để mở cửa sổ Chi tiết chuỗi ảnh.

HÌNH 11. Chọn chuỗi ảnh

3. Chọn mũi tên phù hợp, nhấp vào Xóa. Để đóng, nhấp vào dấu X (ở góc trên bên phải của cửa sổ) hoặc nhấp 
vào Đóng.

HÌNH 12. Chi tiết chuỗi ảnh
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Giới thiệu về suiteDXT
Thao tác chọn Giới thiệu trên Màn hình chính sẽ hiển thị phiên bản phần mềm của suiteDXT

Nhấp vào liên kết “Hướng dẫn sử dụng” để khởi chạy Hướng dẫn sử dụng (IFU). 

Nhấp vào liên kết “Tuyên bố hợp quy DICOM” để khởi chạy tài liệu Tuyên bố hợp quy DICOM.

LƯU Ý:  Cần có trình đọc PDF để mở tệp tài liệu này.

LƯU Ý:  Nhấp vào “Lưu trữ tệp nhật ký để được hỗ trợ” để tạo tệp sẽ được bộ phận Dịch vụ sử dụng để khắc 
phục sự cố.

HÌNH 13. Màn hình giới thiệu
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Tiền xử lý nghiên cứu
LƯU Ý:  Không áp dụng mục này cho ứng dụng NeoSoft CAKE™. 

Tính năng Tiền xử lý nghiên cứu chỉ khả dụng với ứng dụng Phần mềm suiteHEART®. Tính năng này cho phép 
thực hiện tiền xử lý Chức năng, Lưu lượng, Đánh giá cơ tim, Ánh xạ T1 và Ánh xạ T2. Có thể sử dụng tính năng 
tiền xử lý cùng với tính năng Virtual Fellow®.

LƯU Ý:  suiteDXT phải mở và đang chạy để hoàn thành quá trình tiền xử lý.

LƯU Ý:  Tính năng tiền xử lý sẽ bị vô hiệu hóa nếu phần cứng không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của 
hệ thống.

Cấu hình tiền xử lý
1. Trên Màn hình chính, chọn Cấu hình. 

2. Chọn tab Khởi chạy ứng dụng. 

3. Đánh dấu "Bật tính năng tự động phát hiện" cho từng loại 
ứng dụng.

LƯU Ý:  Có thể tắt tính năng Tự động phát hiện bằng cách 
xác định tên chuỗi ảnh. Tham khảo Xác định mô tả 
chuỗi ảnh bên dưới.

4. Đối với chức năng Ánh xạ T1 và T2, hãy chọn loại chuỗi 
ảnh của Chuỗi ảnh thời gian hoặc Bản đồ.

5. Chọn “Bật Virtual Fellow®” để thực hiện tối ưu hóa hình ảnh.

6. Chọn "Tự động cập nhật" để kích hoạt khởi chạy nghiên 
cứu với quá trình xử lý diễn ra trong nền. 

7. Nhấp vào OK.

 Xác định mô tả chuỗi ảnh
1. Trên Màn hình chính, chọn một nghiên cứu từ ô nghiên cứu.

2. Chọn chuỗi ảnh từ ô chuỗi ảnh.

3. Nhấp chuột phải trên tên chuỗi ảnh và chọn loại phân tích thích hợp cho chuỗi ảnh đó. 

Tên chuỗi ảnh sẽ tự động được nhập trong tab Khởi chạy ứng dụng.

4. Lặp lại đối với tất cả các loại chuỗi ảnh khác.
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Sử dụng tính năng tiền xử lý
Tính năng tiền xử lý có thể được thực hiện cho các nghiên cứu MRI tim được gửi/đẩy trực tiếp đến suiteDXT từ 
một nút DICOM khác. 

LƯU Ý:  Khi kích hoạt tính năng Tự động cập nhật, có thể khởi chạy các nghiên cứu trong khi quá trình xử lý 
diễn ra trong nền.

Có thể bắt đầu tính năng tiền xử lý như sau:

Ô nghiên cứu
1. Chọn bệnh nhân từ ô nghiên cứu.

2. Nhấp chuột phải và chọn Tiền xử lý từ menu.

Cửa sổ truy vấn/truy xuất
Tham khảo mục Truy vấn/Truy xuất trong “Bắt đầu” và “Sử dụng suiteDXT”. 

Nút DICOM gửi tới suiteDXT
1. Trên Màn hình chính, chọn Cấu hình. 
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2. Chọn cấu hình DICOM.

3. Chọn nút DICOM và nhấp vào Chỉnh sửa.

4. Chọn Tiền xử lý.

5. Nhấp vào OK.

Khi chọn “Tiền xử lý” và cấu hình tiền xử lý thì đèn báo “Tiền xử lý: BẬT” sẽ hiển thị trong ô trạng thái.

Đèn báo ô nghiên cứu

Đèn báo Trạng thái

Hình tròn màu xanh 
lam nhạt

Nghiên cứu đang được xử lý trước.

Hình tròn màu xanh 
lam đậm

Nghiên cứu đang trong hàng đợi.

Hình tròn màu xanh lá Hoàn thành tiền xử lý. Đèn báo sẽ vẫn sáng cho đến khi nghiên cứu được mở hoặc 
suiteDXT đã được khởi động.

Hình tròn màu đỏ Tiền xử lý không thành công, vui lòng liên lạc với NeoSoft bằng cách gửi email đến 
địa chỉ service@neosoftmedical.com
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Virtual Fellow®

Bật/tắt Virtual Fellow®

Từ màn hình chính suiteDXT, nhấp vào cấu hình để chọn tab “Khởi chạy ứng dụng”. Chọn “Bật Virtual Fellow®” 
để thực hiện tối ưu hóa hình ảnh.

HÌNH 1. Màn hình cấu hình suiteDXT
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Cửa sổ xem trước hình ảnh

CẢNH BÁO: Hình ảnh không phù hợp để chẩn đoán và/hoặc điều trị.
Từ màn hình chính suiteDXT, chuyển đổi cửa sổ xem trước để hiển thị hoặc ẩn. 

LƯU Ý:  Nếu nghiên cứu được chọn bao gồm chuỗi suiteHEART Virtual Fellow®, CAS Cine và/hoặc Báo 
cáo CAS, các chuỗi này sẽ tự động hiển thị trong cửa sổ xem trước, được minh họa trong Hình 2.

HÌNH 2.

Các nút điều  

Cửa sổ xem trước

khiển cine
cine
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Dịch vụ và hỗ trợ

Lỗi mạng DICOM
Nếu không thể truy xuất để truyền nghiên cứu, xác nhận rằng tường lửa không chặn hoạt động truyền. Nếu 
tường lửa không phải là nguyên nhân dẫn đến sự cố, hãy kiểm tra để đảm bảo suiteDXT có thể phản hồi 
DICOM máy chủ từ xa và máy chủ từ xa có thể phản hồi DICOM suiteDXT. 

1. Từ Màn hình chính, chọn Cấu hình.

2. Trên tab Cấu hình DICOM, chọn máy chủ từ xa mà đã thực hiện truy xuất và chọn Chỉnh sửa.

3. Đánh dấu vào các hộp kiểm để: Bật, Lưu vào thiết bị và Truy vấn thiết bị.

4. Xác minh rằng địa chỉ IP, Cổng và tiêu đề AE cho Đích DICOM là chính xác.

HÌNH 1. Cửa sổ cấu hình DICOM

5. Chọn Phản hồi DICOM.

6. Chọn cài đặt mạng và xác nhận rằng cổng được chọn mở và có thể truy cập trên máy chủ suiteDXT.

7. Truy xuất lại nghiên cứu.
Nếu sau khi thực hiện các bước trên, bạn vẫn không thể thực hiện truy xuất, hãy liên lạc với quản trị viên mạng.
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Lỗi khởi chạy nghiên cứu
Nếu thông báo "Các nghiên cứu sau đây bị khóa và sẽ không tải được trong quá trình khởi chạy" xuất hiện khi 
cố gắng khởi chạy nghiên cứu, hãy thực hiện các bước sau:

1. Điều hướng đến danh mục nghiên cứu của suiteDXT.

2. Nhấp chuột phải vào nghiên cứu đã tạo ra thông báo lỗi.

3. Chọn “Mở khóa”

HÌNH 2. Mở khóa nghiên cứu
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Khởi động lại dịch vụ
Nếu mạng vẫn bị lỗi, có thể khởi động lại dịch vụ suiteDXT DICOM. 

1. Từ Màn hình chính, chọn Cấu hình.

2. Chọn tab Bộ lưu trữ cục bộ.

3. Nhấp vào Khởi động lại dịch vụ.

HÌNH 3. Khởi động lại dịch vụ

Liên hệ
Nếu bạn gặp sự cố trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng suiteDXT, hãy liên lạc với bộ phận dịch vụ của NeoSoft, 
LLC tại địa chỉ service@NeoSoftmedical.com.
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