
INTERPACS WEB VİEWER KULLANIMI VE TANITIMI 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi için tasarlanmış ve geliştirilen DICOM Web tabanlı viewer 

görüntüleyicimizin kısa tanıtımı ve görselleri. 

Butonların Tanıtımı ve fonksiyonları: 

Hastane içinde kliniklerde kullandığımız web viewer ı kurum dışından herhangir bir bilgisayardan 

Google chorome ve Microsoft Edge browser ile görüntüleyebilirsiniz https://pacs.ksu.edu.tr 

adresinden girildiğinde karşımıza Login ekranı açılacaktır. Kullanıcı adınız TC kimlik Numaranız 

şifrenizde ilk 5 rakamıdır. 

 

 

 

Login Sayfası Resim-1 

Login sayfasından şifremizi girdikten sonraki açılan pencere hasta arama ekranı; 

- Hasta Dosya numarası ile arama yapılabilir Hasta ID kısmına dosya no sunu yazıp enter tuşuyla 

arayabildiğimiz gibi dosya numarasını yazıp tarih aralığını seçip yandaki küçük ok ile ayrıntılı 

arama sekmesi açılıp belirli tarih aralığındaki tetkiki aranabilir, sağ yanda bulunan modalite 

kısmında  CT, MR, XA, DX-CR kriterleriyle filtrelenebilir. 

 

Anasayfa Hasta listesi Resim-2 

https://pacs.ksu.edu.tr/


VIEWER- Görüntüleme Ekranımız 

- Tüm Çekimler sekmesinden Hastaya ait diğer görüntülerine erişebiliriz, 

- Series butonu serileri gizleyip/ görüntüleyerek viewer ekranını genişletir, 

- Stack scroll bölünmüş ekren layout larındaki birlikte hareket edip kıyaslamanızı sağlar 

- Zoom= Büyütüp/Küçültme , Pan= Görüntü dört yönde taşıma hareketi , Length= Ölçüm aracı, 

Levels= Pencere doz seviyeleri manuel ayarlama ww/wl , Angle= Açı ölçme, Reset= Sıfırlama 

Layout= Viewer ekranını istenilen oranda bölme, Cine= Anjio görüntülerini cine şekilde 

gösterme aracıdır. 

- More içinde diğer tool lar vardır. 

- Seçtiğimiz toollar Mouse sol tık ile kullanılmaktadır. 

- Hastanın diğer görüntüleriyle kıyaslamak istediğinizde tüm çekimler butonu ile geçmiş 

görüntülere ulaşılıp başındaki kutucuklar seçilerek kıyaslama yapılabilir. 

 

 

Viewer Sayfası Resim-3 

 

 

Viewer Sayfası Resim-4 

 



2D MPR SEKMESİ 

- Tomografi ve volumetrik MR çekimlerinde Axial-Sagittal-Coronal görüntülememize yarayan 

araçtır. Sol taraftan seçtiğimiz seriyi viewer ekranında açtıktan sonra 2D MPR a bastığımızda 

MPR ekranı açılacaktır ve pencereyi üçe bölerek 3 düzlemde görüntüler açılacaktır yükleme hızı 

bilgisayar işlemci ram ine göre değişiklik gösterebilir, kurum dışından görüntülemede internet 

hızınıza ve görüntü boyutuna-kesitlerine göre değişiklik gösterebilir. 

 

Viewer Sayfası Resim-5 

 

- crosshairs butonu ile çapraz yeşil işaret çıkarıp, Rotate ile yeşil çizgilerin orta noktası merkez  

etrafında hareket ettirilerek komşulukları görüntülenebilir. WWC ile tüm pencerelerin doz 

seviyeleri aynı  anda değiştirilebilir, Slab Thickness ile kesit kalınlığı artırılabilir, Mode ile Mıp-

MınIP-AvgIP seçenekleri değiştirilebilir  

- MIP= (Maximum intensity projection) Anjio görüntülemede kullanılır MınIP= (Minimum 

intensity projection), AvgIP= (average intensity projection) 

 

Viewer Sayfası Resim-6 



More (Diğer Toollar) 

Magnify: Görüntüde Mouse ile tıkladığımız noktayı büyüteç ile bakmak için, 

ROI Window: Mouse ile seçilen alan içindeki ortalama pencere seviyesine getirir  

Probe: 

Elipse: Dairesel çizilen alan içerisindeki Area-Mean- Standart Deviasyon HU bilgileri verir 

Rectangle: Kare çizilen alan içerisindeki Area-Mean- Standart Deviasyon HU bilgileri verir 

İnvert: Negatif-Zıt görüntüye çevirme 

Rotate Right: Sağ yönde görüntüyü çevirme 

Flip H: Horizontal yönde çevirme (sağ-sol çevirme) 

Flip V: Vertikal yönde çevirme (alt-üst çevirme) 

Bidirectional: Çift yönlü ölçüm almak için kullanılır 

Clear: Yapılan tüm ölçümleri silme 

 

Viewer Sayfası Resim-7 

 

Viewer Sayfası Resim-8 



User Preferens: 

- Kullanıcı pencere seviyelerini ayarlama, buraya genel pencere seviyeleri belirlenip klavyedeki 

1-2-3-4-… tuşlarına kısayol atama için kullanılmaktadır, 

 

 

Preferences Sayfası Resim-9 (kısayol gösterimi) 

 

DICOM SR 

Radyasyon bilgisi üreten cihazlardan gelen bilgidir, Hastanın aldığı radyasyon dozu ve cihazla-teknik 

verilerin oluşturulduğu DICOM Structured Report tur. 

 

DICOM SR- Doz ve Tetkik ile ilgili teknik bilgi-klinik bilgi Resim-10 

K.S.Ü.Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Serhat İĞCİ 



 


