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iQ-ROUTER este instrumentul ideal 
pentru vehicularea frecventă a 
fişierelor DICOM în reţea şi/sau în-
tre centre de imagistică medicală 
aflate la distanţă unele de altele. 
Încorporează algoritmi performanţi, 
de ultimă generaţie, care permit 
un raport de comprimare de 1:8 
a fişierelor DICOM. Graţie acestei 
facilităţi este posibilă transmiterea 
rapidă a unui volum mare de fişiere 
DICOM într-o reţea cu o lăţime de 
banda uzuală economisind astfel 
timp şi bani.               

iQ-ROUTER AccELEREAză TRANSmI-
TEREA ORIcăREI ImAGINI mEDIcALE 
(fIşIER DIcOm) îN ORIcE REţEA
Imaginile DICOM sunt vehiculate în orice reţea (WAN; Internet) cu o viteză de 8 ori mai 
mare decât transmiterea lor în format “lossless”.

Transmiterea fişierelor DICOM na-
tive (necomprimate) prin interme-
diul unei reţele WAN generează 
întotdeauna blocări ale reţelei şi, 
totodată, se efectuează la viteze 
de transmitere lente. Tehnologia 
multicanal încoporată în iQ-ROUTER 
garantează un nivel înalt şi con-
stant de performanţă în schimbul 
de fişiere DICOM între multiple cen-
tre imagistice, asigurând gestiunea 
simultană a până la 20 de canale de 
comunicaţie.

iQ-ROUTER permite comunicarea 
bidirecţională ceea ce înseamnă că 
dispozitivele DICOM vor putea inclu-
siv, prin intermediul liniei de teleradi-
ologie, să lanseze cereri individuale 
de interogare către alte dispozitive 
DICOM concomitent cu primirea 
datelor trimise prin aceeaşi linie de 
teleradiologie. Accesul la alte dis-
pozitive DICOM este permis în funcţie 
de permisiunile acordate la nivelul 
acestora.

iQ-ROUTER
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iQ-ROUTER suportă orice format DI-
COM şi orice sintaxă de transfer fiind 
astfel extrem de versatil.

Datorită folosirii protocolului DICOM 
TLS/SSL securitatea comunicării între 
două entităţi este asigurată fără a fi 
nevoie de o reţea de tip VPN.

Datorită includerii formatului UNI-
CODE, iQ-ROUER asigură trans-
miterea corectă a informaţiilor pen-
tru marea majoritate a dialectelor 
internaţionale incluzînd pe cele asi-
atice şi toate dialectele europene.

Versiunea PRO permite ca orice 
atribut DICOM să poată fi adăugat, 
completat sau şters.
 

Versiunea PRO permite totodată 
transmiterea datelor având la bază 
o regulă definită sau un set de reguli. 
De ex. toate imaginile CT efectuate 
la nivelul cutiei craniene pot fi rutate 
către o anumită destinaţie. Această 
facilitate permite o automatizare 
completă a fluxului de lucru şi de 
date, facilitate care este des utilizată 
în teleradiologie. Suplimentar aceste 
sarcini pot fi planificate să se execute 
la o anumită oră sau zi a săptămânii.

Informaţiile personale ale pacienţilor, 
conţinute în fişierele DICOM trans-
mise, pot fi pseudoanonimizate şi/
sau criptate în conformitate cu 
cerinţele referitoare la protecţia da-
telor personale. Datele vor fi decripta-
te şi disponibile în forma lor iniţială 
odată ajunse la destinaţie.

iQ-ROUTER PRO este primul si singurul 
produs DICOM care încorporează 
facilitatea Regular Expressions. Ba-
zat pe reguli definite de utilizator 
software-ul corectează orice imagi-
ne sau dată eronată precum şi 
inconsistenţele DICOM. Poate, de 
ex., să ajusteze parametrii imagi-
nii achiziţionate sau  formatele nu-
merice. Schimbul de date precise 
între diferite dispozitive DICOM sau 
staţii de lucru  era, până acum, 
disponibil numai în situaţia în care 
dispozitivele DICOM şi/sau soluţiile 
software erau asigurate de acelaşi 
furnizor (brand).

Versiunea PREMIUM incude facili-
tatea “reconciliere date pacient” 
care asigură consistenţa datelor 
transmise referitoare la datele şi 
identitatea, pacientului în sistemul 
de evidenţă DICOM. Aceasta este 
posibilă prin folosirea IHE (Integrating 
Healthcare Enterprise) şi un master in-
dex al pacienţilor (MPI). Astfel, datele 
de tip DICOM care se vehiculează 
între diferite centre de imagistică, 
fiecare cu propriul sistem de codare 
al pacientilor, vor rămâne coerente, 
iQ Router Premium identificând au-
tomat pacienţii şi studiile aferente 
acestora şi alocându-le ca atare.

iQ-ROUTER

SOLUţIA
  POATE fI
    fOARTE SImPLă
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 iQ-ROUTER BASIC  accelerează 
transmiterea fisierelor DICOM cu pier-
deri 0 sau cu pierderi nesemnificative 
(lossless sau lossy), predefinite de uti-
lizator, de la unul sau mai multe no-
duri DICOM dintr-o reţea locală către 
acelaşi număr de noduri din altă re-
ţea locală (transmisie punct la punct)

 iQ-ROUTER PRO faciltează trans-
misia rapidă a fişierelor DICOM între 
un nod dintr-o reţea locală către 
multiple noduri din altă reţea locală. 
Acest lucru este posibil prin folosirea 
regulilor de transmitere personaliza-
te. Transmisia se poate face fie cu 
pierderi 0, fie cu pierderi nesemnifi-
cative (lossless respectiv lossy)

iQ-ROUTER BASIC

iQ-ROUTER PRO

PACS (De ex. iQ-WEBX)

PACS

PACS (De ex. iQ-WEBX)

PACS

Staţie de lucru 

(De ex. iQ-VIEW)

Dispozitiv DICOM 1

Dispozitiv DICOM

Dispozitiv DICOM 2

Staţie de lucru 

(De ex. iQ-VIEW)

iQ-ROUTER BASIC

iQ-ROUTER BASIC

INTERcONEcTARE iQ-ROUTER (BASIc şI PRO)

Staţie de lucru 

(De ex. iQ-VIEW)

Staţie de lucru 

(De ex. iQ-VIEW)

Staţie de lucru 

(De ex. iQ-VIEW)
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 iQ-ROUTER PREMIUM asigură con-
sistenţa datelor între multiple centre 
de imagistică.
1  iQ-ROUTER PREMIUM recepţio-

nează fişiere DICOM de la un PACS 
extern (de ex. prin intermediul unui 
sistem iQ-ROUTER BASIC).
2  iQ-ROUTER PREMIUM interoghea-

ză master index-ul al pacienţilor, exis-
tent în sistemul HIS conectat, pentru 
a corela datele din acesta cu fişierul 
DICOM primit

1  Un sistem HIS trimite o comandă 
HL7 către iQ-ROUTER PREMIUM pen-
tru a găsi şi descărca un anume fişier 
DICOM aflat intr-un PACS extern.
2  iQ-ROUTER PREMIUM relaţionează 

ID-ul pacientului si numărul de ordine 
ale fişierului DICOM găsit cu datele 
recepţionate de la HIS.
3  Fişierul DICOM, cu datele relaţio-

nate, este transmis către PACS-ul 
destinatar.

iQ-ROUTER PREMIUM

iQ-ROUTER PREMIUM

HIS/ RIS

Master Patient Index (MPI)

HIS/ RIS

PACS DestinaţiePACS extern iQ-ROUTER BASIC

iQ-ROUTER BASIC

INTERcONEcTARE iQ-ROUTER (PREmIUm)

3  iQ-ROUTER PREMIUM ajustează 
datele din fisierul DICOM primit cu 
cele din sistemul HIS.
4  iQ-ROUTER PREMIUM trimite fisie-

rul recepţionat  către sistemul PACS 
destinat

PACS Destinaţie

PACS extern
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 ▪ Rulează ca serviciu NT (nu este necesară autentificarea utilizatorului)
 ▪ Instrumente de auditare, monitorizare şi configurare

 ▪ Stocare, interogare/descărcare, verificare
 ▪ Suport pentru toate seturile de caractere (caractere asiatice şi unicode 

UTF 8)
 ▪ Procesare paralelă completă (multithread)
 ▪ Suportă toate clasele de stocare DICOM incluzând clasele non imagine 

precum rapoartele structurate
 ▪ Număr nelimitat de conexiuni paralele între dispozitivele DICOM din reţele

 ▪ Rutare transparentă a tuturor cererilor
 ▪ Interfaţă DICOM bidirecţională
 ▪ Suport pentru interogări DICOM la nivel primar al pacientului şi studiilor

 ▪ Suport TLS/SSL
 ▪ Serviciu de control al accesului flexibil pentru toate dispozitivele DICOM 

din reţea
 ▪ Restricţii pentru cererile de interogare
 ▪ Pseudoanonimizare automată a datelor pacienţilor

 ▪ Algoritm proprietar de compresie
 ▪ Standard JPEG-LS
 ▪ Compresie JPEG/JPEG 2000 lossy şi lossless
 ▪ Compresie cu pierderi 0 de tip “Runtime Length Encoding” (RLE)
 ▪ Rată de compresie ajustabilă pentru toate tipurile de compresie cu pier-

deri nesemnificative
 ▪ Suport pentru conexiuni cu timp de latenţă mare sau lăţime mică de ban-

dă (de ex. linii prin satelit)
 ▪ Suport pentru VPN, IP dinamic şi firewall

 ▪ Nou set de reguli pentru îmbunătăţirea manipulării atributelor DICOM 
(NOU)

 ▪ Corectarea automată a fişierelor DICOM vehiculate în conformitate cu 
standardele DICOM;

 ▪ Schimbarea automată a AE Titles (maparea automată a dispozitivelor DI-
COM)

 ▪ Windows 7, XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista

 ▪ Unicode

 ▪ CE şi FDA 510(k)

fAcILITăţI iQ-ROUTER BASIc

fAcILITăţI IQ ROUTER PREmIUm
SUPLIMENTAR FAŢĂ DE VERSIUNEA PRO

  gEnERalE

  sUpORT diCOm

  RUTaRE/diCOm avansaT

  SECURITATE/CONFIDENŢIALITATE

  TElERadiOlOgiE

  flUx dE lUCRU

  sisTEm dE OpERaRE

  sUpORT lingvisTiC

  CERTIFICĂRI



7

fAcILITăţI iQ ROUTER PRO 
SUPLIMENTAR FAŢĂ DE VERSIUNEA BASIC

fAcILITăţI IQ ROUTER PREmIUm
SUPLIMENTAR FAŢĂ DE VERSIUNEA PRO

 ▪ Modificarea atributelor DICOM prin definirea de reguli specifice;
 ▪ Condiţii definibile pentru stabilirea regililor: atribute DICOM, surse DICOM, 

destinaţii DICOM;
 ▪ Permite modificări la nivelul atributelor: adăugare, înlocuire, copiere, şter-

gere

 ▪ Expresii uzuale pentru automatizarea completă a corectării oricărui tip de 
eroare la nivel de imagine sau date sau corectarea inconsistenţelor DI-
COM (NOU)

 ▪ Transmiterea automată, pe baza regulilor definite, a fişierelor DICOM către 
destinaţii multiple

 ▪ Condiţii definibile pentru stabilirea regulilor (atribute, sistem sursă, sistem 
destinatar, zi a săptămânii, oră)

 ▪ Nou set de reguli pentru manipularea avansată a atributelor DICOM (NOU)
 ▪ Managementul transmisiilor asincrone (multi thread)

 ▪ Suportă definirea de condiţii multiple pentru fiecare regulă

 ▪ Permite personalizarea interacţiunii cu sistemele informaţionale medicale
 ▪ Validează datele pacienţilor pentru coerenţa datelor prin consulatrea ba-

zelor de date locale
 ▪ Rutarea seturilor de date DICOM pe baza triggeri-lor HL7

 ▪ Asigură reconcilierea datelor DICOM din fluxurile de lucru gestionate pe 
baza standardului HL7 şi master index-ului pacienţilor (MPI)

 ▪ Extrage măsurătorile existente în fişierele DICOM şi le integrează în rapoar-
te structurate (NOU) 

 ▪ La cerere

  sUpORT diCOm

  TElERadiOlOgiE

  flUx dE lUCRU

  managEmEnTUl TRansmisiilOR

  COMUNICAŢIE/INTERFAŢARE

  CONSISTENŢA DATELOR

  LICENŢIERE






