FONTE IMAGEM – TUTORIAL ACESSO AOS EXAMES
Caro colega, nossos exames são acessados pelo Portal de Laudos, Netpacs.
Para sua maior agilidade, destacamos aqui algumas dicas que facilitam bastante o
acesso aos laudos e as imagens de seus pacientes. É rápido e fácil.
Segue o passo a passo:
1. Acessar www.fonteimagem.com.br – entrar em ACESSO DO MÉDICO
2. Entrar com usuário e senha:
a. Usuário: o usuário será rj + número do seu CRM (p.e.: rj52999999)
b. Senha: o usuário será rj + número do seu CRM (p.e.: rj52999999)
c. Clicar no seu nome no lado direito da imagem abaixo e alterar a senha.
Segue abaixo um breve demonstrativo do sistema.
Após o seu login, o sistema apresentará todos os exames atribuídos ao seu CRM
realizados na nossa clínica.

1. Da esquerda para direita, temos algumas opções, sendo as principais:
a) status do exame
b) data da realização
c) executor (nosso radiologista)
d) ações.
2. A coluna status mostra a situação atual do laudo, como por exemplo:
LAUDAR: laudo ainda não realizado
PUBLICADO: laudo disponível.
3. Na coluna ações, é possível visualizar e imprimir o laudo e as imagens,
conforme demonstrado nas setas e cores:
a) ícone azul - abrir o laudo
b) ícone verde - abrir imagens com visualizador DICOM
c) ícone vermelho - imprimir o laudo e as imagens.

Outra opção para acessar o laudo e as imagens do seu paciente é clicar diretamente no
nome do seu paciente.

Como utilizar a Tela de Laudo:
• Inicialmente o nosso sistema de laudo apresentará as imagens e o laudo na
mesma tela, lado a lado, para facilitar a leitura.
• Para passar as imagens, use as setas do teclado ou os botões de setas abaixo da
imagem.
• A série de imagens chave (imagens principais, destacadas pelo nosso
radiologista), será a primeira do exame.
• Se o exame possuir Hiperlaudo®, ao clicar no texto sublinhado em azul no
laudo, o netPACS mostrará a imagem correspondente.

Na opção de b, de visualizador, você poderá escolher o visualizador de sua preferência
para abrir os exames.

E por último, na opção c poderá imprimir as imagens e o laudo do seu paciente.

Qualquer dúvida, o estamos à sua disposição pelo e-mail @fonteimagem.com.br ou pelo
telefone .

