
Kaikkien lääketieteen ammattilaisten tulisi osata tulkita radiologisia kuvia 
erityisalaan katsomatta. OvidSP järjestelmässä saatavilla oleva Amirsys 
Imaging Reference Center  tietokanta auttaa myös muita kuin radiologian 
asiantuntijoita ymmärtämään radiologiset kuvat niiden kliinisessä 
kontekstissa. Tietokannassa on tuhansia tarkkoja[1] ja korkealaatuisia kuvia 
sekä niihin liittyviä kliinisiä tekstejä ja diagnooseja järjestettyinä kliinisen 
tilan mukaan. Ne mahdollistavat nopean, asiantuntevan ja potilaskeskeisen 
diagnoosin ja hoitomenettelyn valinnan.

Amirsys Imaging Reference Center on hyödyllinen muillekin kuin kliinikoille. 
Se voi olla korvaamaton apuväline myös erikoistuville lääkäreille, ohjaajille, 
opettajille ja minkä tahansa lääketieteellisen alan opiskelijoille missä tahansa 
koulutuksen vaiheessa.

Amirsys Imaging Reference Center™

Kuvantamisen tietokanta koko organisaation käyttöön

Sisältää tuhansia radiologisia kuvia, diagnooseja ja kliinistä 
aineistoa – ihanteellinen työkalu lääketieteen ammattilaisille 
tilanteisiin, joissa apu on kipeimmin tarpeen! Tilaa tietokanta ja voit tulkita 

kuvantamiskokeiden tuloksia ja 
tutkimuksia varmuudella

Opi tekemään diagnooseja ja 
päättämään hoidosta kuvien ja 
asiantuntijoiden kirjoittamien 
avaintietojen avulla

Laajenna kriittistä kliinistä 
näkökulmaasi tarkkaan 
valittujen kuvien avulla, jotka 
havainnollistavat parhaiten 
kutakin tapausta

Visuaalinen diagnostinen 
työkalu, joka sisältää 
korkealaatuisia kuvia, kliinistä 
diagnostista informaatiota sekä 
hakutyökaluja

Joustavat käyttövaihtoehdot: 
kertaosto tai käyttöoikeus 
vuodeksi kerrallaan

Lue lisää kääntöpuolelta

Miksi valita Amirsys Imaging Reference Center?
Tietokannassamme on tuhansia korkealaatuisia kuvia ja diagnooseja, jotka 
ovat alojensa asiantuntijoiden valitsemia ja joiden joukosta on helppo hakea 
tarvitsemansa tieto 
 
Muutkin kuin radiologian asiantuntijat voivat oppia tulkitsemaan 
kuvantamiskokeiden tuloksia, jotka ovat yleisesti käytössä olevia diagnostisia 
työkaluja  

Tietokanta tukee työtä monella kuvantamisesta riippuvaisella osastolla, 
kuten ortopedisellä ja yleiskirurgisella osastolla, ensiavussa, sisätautiosastolla, 
neurologisella osastolla sekä synnytys- ja naistentautien osastolla  

Helppokäyttöinen työkalu auttaa erikoistuvia lääkäreitä omaksumaan 
kuvantamiskokeiden tulkitsemisessa tarvittavat tiedot ja taidot 
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• Aivot
• Rinnat
• Sydän ja verisuonet
• Rintakehä
• Gastroenterologia ja urologia

• Gynekologia
• Pää ja niska
• Lihakset ja luusto
• Isotooppilääketiede
• Synnytys

• Lastentaudit
• Selkäranka
• Ultraääni

•     Kattava kuvavalikoima eri erityisaloilta - Vastaa eri aloja edustavien 
lääketieteen ammattilaisten tarpeisiin ja kattaa muun muassa seuraavat etsimistä 
helpottavat kategoriat: 

•     Yli 4 000 tutkittuun tietoon perustuvaa diagnoosia aihepiireittäin - Jokaiseen 
diagnoosiin on koottu asiantuntijoiden poimimat tärkeimmät tiedot, jotka auttavat 
hahmottamaan keskeiset asiat, kuten terminologian, kuvantamisen, parhaat 
erotusdiagnoosit, patologian ja kliiniset seikat

•     Yli 70 000 kuvaa - Röntgenkuvia, tietokonekerroskuvia, magneettikuvia, 
ultraäänikuvia, värillisiä piirroskuvia, ja kliinisiä valokuvia, jotka on valittu 
havainnollistamaan tekstin käsitteit niin, että ne edustavat parhaiten kutakin 
aihetta

•     Erikoistunut, tutkittuun tietoon perustuva sisältö - Tekstit on kirjoittanut joukko 
kansainvälisiä kuvantamisen asiantuntijoita, ja niissä on yli 40 000 viittausta

•     Nopea ja kattava haku - Etsi kaikista diagnooseista tai rajaa haku tiettyyn 
kategoriaan; tuloksista näkee diagnoosin aihepiirin, kuvien lukumäärän, kuvauksen 
sekä kirjoittajan

•     Helposti omaksuttava - Lyhyet ja selkeästi jaotellut tekstit edistävät tiedon 
omaksumista

•     Johdonmukainen muotoilu - Jokaisen aihepiirin rakenne on sama, joten käyttäjä 
tietää aina, mistä tarvittavaa tietoa kannattaa etsiä

•     Kuvat voi ladata, tulostaa tai liittää esimerkiksi PowerPoint-esitykseen - 
Havainnollistaa nopeasti minkä tahansa kuvantamisdiagnoosin

Lisätietoa Amirsys Imaging Reference Center -tietokannasta 
saat Ovid-yhteyshenkilöltäsi tai lähettämällä sähköpostia 

osoitteeseen sales@ovid.com.

Amirsys, Inc. on johtava innovatiivisten terveydenhuoltoratkaisujen tarjoaja 
radiologian, patologian ja anatomian alueella. Amirsys yhdistää ainutlaatuisesti 
patenttiteknologiaa, kuvia ja tutkittua tietoa ja luo kokonaisuuden, joka tarjoaa 
online-ongelmanratkaisua ja arvokkaan tietolähteen tuhansille lääkäreille ja 
terveydenhuollon ammattilaisille ympäri maailman.

Tietoa Amirsysista


