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Wprowadzenie

Atlas e-Anatomy to interaktywny atlas
anatomii człowieka dostępny na stronie IMAIOS. Jest
on skierowany do lekarzy, radiologów, studentów oraz
osób wykonujących obrazowanie medyczne.
Niniejszy atlas zawiera ponad 23 000 obrazów TK, RM
i PET wykonanych w płaszczyźnie osiowej, czołowej
i strzałkowej, jak również prześwietlenia RTG i obrazy
angiograficzne, przekroje, schematy i ilustracja
anatomiczne.
Niniejszy atlas anatomiczny obejmuje ponad 6
700 struktur anatomicznych oraz 870 000 opisów
przetłumaczonych na 12 języków, w tym łacińskich
w oparciu o nomenklaturę Terminologia Anatomica.
Miesięcznie strona jest odwiedzana przez ponad 370
000 osób ze 150 krajów.
Atlas e-Anatomy został wielokrotnie nagrodzony przez
Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Radiologów,
Europejski Kongres Radiologów oraz Francuskie
Stowarzyszenie Radiologów.
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Abonament
„Premium”

Niektóre moduły e-Anatomy są dostępne nieodpłatnie, inne wymagają abonamentu „Premium”.
Abonament ten umożliwia dostęp do wielu funkcji. Poniższe ikony pozwalają na odróżnienie
między rodzajami dostępu:
ZA DARMO

PREMIUM

Aby wykupić abonament i uzyskać dostęp do treści „Premium” na stronie, należy utworzyć
darmowe konto, a następnie się zalogować. Bez abonamentu można przetestować produkt,
jednak niektóre informacje będą niedostępne.

Atlas e-Anatomy jest
dostępny w wersji na
i smartfony. Aplikację
pobrać z App Store lub
Play Store.

również
tablety
można
Google

*W przypadku abonamentu dla instytucji, które uwierzytelniają się za pośrednictwem adresu IP, rejestracja oraz
tworzenie konta użytkownika nie są konieczne. Jeśli użytkownik chce korzystać z atlasu e-Anatomy na urządzeniu z
systemem iOS lub Android (telefon lub tablet) w ramach abonamentu dla instytucji, musi założyć konto.
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Moduły
Atlas e-Anatomy został podzielony na moduły, z których każdy odnosi się do konkretnego badania
obrazowego lub spójnej grupy struktur anatomicznych.
Kolory pinezek ikon oznaczają rodzaj modułu:
Zielony: TK
Niebieski: RM
Czerwony: Ilustracje
Fioletowy: Angiografia i prześwietlenia RTG
Różowy: Laparoskopia
Żółty: PET – TK
Pomarańczowy: Zdjęcia

Mózg

RM mózgu

PREMIUM

Mózg

PREMIUM

RM mózgu,
przekrój osiowy
ZA DARMO

Nerwy czaszkowe

PREMIUM

TK mózgu

PREMIUM

RMA mózgu

PREMIUM

Arteriografia
mózgu
PREMIUM
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Glowa i szyja

RM głowy i szyi

PREMIUM

Stomatologiczna
CBCT
PREMIUM

Jama nosowa

ZA DARMO

RM ucha wewnętrznego
wewnętrznego przewodu
słuchowego
PREMIUM

TK głowy i szyi

PREMIUM

Czaszka

PREMIUM

Jama ustna

ZA DARMO

Ucho

PREMIUM

TK twarzy

PREMIUM

Oko

ZA DARMO

TK kości
skroniowej
PREMIUM

Tętnica szyjna –
zabieg
chirurgiczny
ZA DARMO

Kręgosłup

Kręgosłup

PREMIUM

RM kręgosłupa
szyjnego
PREMIUM

RTG kręgosłupa

ZA DARMO

RM kręgosłupa
lędźwiowego
PREMIUM

IMAIOS - e-Anatomy
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Rdzeń kręgowy

PREMIUM

TK kręgosłupa
lędźwiowego
PREMIUM

6|21

Całe ciało

TK całego ciała
(węzły chłonne)
PREMIUM

RTG klatki piersiowej,
jamy brzusznej i
miednicy
ZA DARMO

FDG-PET/TK
całego ciała
PREMIUM

Projekt
Obrazowanie
Człowieka
PREMIUM

Wegetatywny
układ nerwowy
PREMIUM

Klatka piersiowa

Płuca

PREMIUM

Osiowe TK klatki
piersiowej
PREMIUM

Angio-TK tętnic
wieńcowych
PREMIUM

Śródpiersie

PREMIUM

TK klatki
piersiowej
PREMIUM

Koronarografia

PREMIUM

IMAIOS - e-Anatomy
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Ściana klatki
piersiowej i piersi
PREMIUM

Serce

ZA DARMO

Układ narządów
osłonowych
ZA DARMO
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Jama bruszna i miednica

Rezonans
magnetyczny
Cholangiopankreatografia

Układ trawienny

TK jamy otrzewnej

RM miednicy
kobiety

PREMIUM

PREMIUM

Miednica
mężczyzny
PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Osiowa TK jamy
brzusznej i
miednicy samca
PREMIUM

RM miednicy
mężczyzny
PREMIUM

Laparoskopia
miednicy kobiety
ZA DARMO

Kończyna górna

Kończyna górna

PREMIUM

Arteriografia
kończyny górnej
ZA DARMO

Artrografia RM
obojczyka
PREMIUM

RTG kończyny
górnej
PREMIUM

RM splotu
ramiennego
PREMIUM

Artrografia TK
obojczyka
PREMIUM
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RM kończyny
górnej
PREMIUM

RM obojczyka

PREMIUM

RM łokcia

PREMIUM
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Artrografia TK
łokcia
PREMIUM

RM kciuka

PREMIUM

RM nadgarstka

PREMIUM

RM dłoni

PREMIUM

RM palca dłoni

PREMIUM

Kończyna dolna

Kończyna dolna

PREMIUM

Arteriografia
kończyny dolnej
ZA DARMO

RM kolana

PREMIUM

RTG kończyny
dolnej
ZA DARMO

Tętnice i kości
nogi
ZA DARMO

Artrografia TK
kolana
PREMIUM
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RM kończyny
dolnej
PREMIUM

RM biodra

PREMIUM

RM kostki i kości
stępu
PREMIUM
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Szybki dostęp do

obrazów anatomicznychimages
Linki szybkiego dostępu do różnych obszarów organizmu człowieka znajdują się na stronie
głównej oraz na wszystkich stronach atlasu e-Anatomy.

Gdy użytkownik wybiera dany
obszar, wyświetlana jest lista
wszystkich modułów odnoszących
się do niego.
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Opis modułu
Interface programu
Na każdej stronie znajduje się
moduł i jego funkcje.
Źródła obrazów, odniesienia anatomiczne, lista wszystkich struktur anatomicznych wykorzystanych w module.
Szybki dostęp
Pasek narzędzi

Pasek przewijania

Orientacja
Opisy

Pasek odniesień

Tryb pełnoekranowy

Galeria obrazów

IMAIOS - e-Anatomy
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Przeglądanie
Przewijanie obrazów
Przyciskając lewy klawisz myszy, użytkownik przesuwa myszą w górę i w dół, aby przewijać serie
obrazów. Użytkownik może również ustawić kursor na danym obrazie i skorzystać z kółka myszy
lub strzałek w prawo, w lewo, w górę i w dół na klawiaturze.
Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, że wcześniej wybrano stronę z modułem oraz że
kursor myszy znajduje się w polu przeglądarki (zob. poniżej).
Porada: Jeśli wybrano tryb pełnoekranowy (dwuklik myszy w polu przeglądarki), nie można
przypadkowo przewinąć od razu na koniec strony, zamiast przewijać poszczególne obrazy.
Tryb przewijania w drugą stronę Dostępna jest też funkcja, która pozwala użytkownikowi na zmianę
kierunku przewijania obrazów. Aby z niej skorzystać, należy przycisnąć klawisz „i” na klawiaturze, a
następnie przewijać obrazy. Aby sprawdzić, czy funkcja jest aktywna, należy w pasku menu wejść
w „Ustawienia zaawansowane”.

Okienko podglądu

IMAIOS - e-Anatomy
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Odniesienia
Pasek odniesień pozwala na odnalezieni się w
atlasie, dzięki różnym widokom wyświetlania.
Niebieska linia oznacza lokalizację bieżącego
obrazu. Można z niej także korzystać, by
poruszać się między obrazami. Należy ją
przytrzymać, wciskając lewy klawisz myszy, i
przesunąć.
Jeśli dany moduł zawiera kilka serii, można
kliknąć na tytuły (przekrój strzałkowy, osiowy,
czołowy...), aby przejść do innej serii. Pozwala
to na bezpośredni dostęp do odpowiedniej
serii.

Pasek przewijania
Jeśli użytkownik najedzie kursorem
myszy na miniaturę, wyświetli się niewielkie
okno z nazwą obszaru, którego dotyczy obraz.
Po kliknięciu okna na ekranie wyświetli się
obraz wraz z opisem. Można również przesunąć
kursor, przytrzymując lewy przycisk myszy i
przewijając obrazy.

Okno informacyjne

Po prawej stronie menu znajduje się
łączna liczba obrazów oraz liczba wybranych
obrazów. Można przeglądać obrazy, klikając
strzałki lub numer obrazu.

Łączna liczba obrazów i liczba
wybranych obrazów

IMAIOS - e-Anatomy
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Galeria
W lewym dolnym rogu znajduje się galeria,
pozwala ona wyświetlić wszystkie obrazy
modułu jako mozaikę (galerię). Z menu po
lewej stronie można wybrać serię obrazów.
Wszystkie obrazy z wybranej serii zostaną
wyświetlone po prawej stronie.
Klikając jeden z obrazów,
przechodzi od razu do modułu.

użytkownik

Galeria

Mozaika obrazów w serii
Lista serii obrazów dostępnych w module

IMAIOS - e-Anatomy
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Opisy
Punkty na etykietach z opisem można kliknąć.
Użytkownik może ukryć niektóre etykiety
na obrazie, klikając w punkty. W podobny
sposób można dodać etykiety, które nie są
wyświetlane, należy kliknąć poszczególne
punkty. Ustawienia wyświetlanych struktur
zależą od zastosowanych filtrów (zob.
„Struktury anatomiczne, s. 20).

Każda etykieta z opisem jest łączem. Po kliknięciu w nią otworzy się okno z następującymi
informacjami:
- Lista serii, w których pojawia się ten opis. Mogą to być serie bieżącego modułu lub innego
modułu e-Anatomy.
- Definicja terminu (czasem dostępna wyłącznie w języku angielskim).
- Hierarchiczne przyporządkowanie anatomiczne danej struktury w terminologii anatomicznej.
- Tłumaczenia danego terminu anatomicznego na poszczególne języki dostępne w atlasie
e-Anatomy.

Panel informacji o strukturach anatomicznych

IMAIOS - e-Anatomy
www.imaios.com
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Opis struktury

Galeria: Lista serii w ramach bieżącego modułu lub
w innym module, w którym występuje ta struktura
anatomiczna. Po kliknięciu jednej z nich otwiera
się mozaika wszystkich obrazów zawierających tę
strukturę anatomiczną w wybranych modułach.

Opis struktury anatomicznej.

Hierarchia anatomiczna: pozwala przejść do
struktur znajdujących się wyżej w hierarchii.

Tłumaczenia: wyświetlane są tłumaczenia danego
terminu anatomicznego na poszczególne języki
dostępne w atlasie e-Anatomy.

IMAIOS - e-Anatomy
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Wyświetlanie etykiet

Otwiera menu cech
związanych ze strukturami
anatomicznymi.

Wyizoluj: Wydziela strukturę anatomiczną do wyświetlenia, będą to tylko te obrazy, które
zawierają konkretny opis. Kliknięcie na etykietę lub punkt prawym przyciskiem myszy
powoduje wyświetlenie menu, które również pozwala wyizolować konkretną strukturę
anatomiczną.
Ukryj: Ukrywa lub wyświetla struktury anatomiczne w module.
Wybierz: pozwala na wybór kryterium filtrowania odpowiadającego strukturze anatomicznej
oraz dezaktywuje wszystkie inne kryteria filtrowania, aby wyświetlić tylko opisy powiązane z
wybranym kryterium. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na etykietę lub punkt powoduje
wyświetlenie menu, które również pozwala na wybór konkretnego kryterium filtrowania.

IMAIOS - e-Anatomy
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Funkcje paska narzędzi
Z tych trzech narzędzi można skorzystać, przytrzymując lewy przycisk
myszy i poruszając kursorem.
Funkcja pozwala na przewijanie obrazów.
Funkcja pozwala na przenoszenie obrazów do okienka wyświetlania. Można ją również
aktywować, naciskając kółeczko myszki.
Funkcja pozwala na zbliżenie i oddalenie obrazu. Można ją również aktywować prawym
przyciskiem myszki

Ta ikona otwiera menu z dodatkowymi funkcjami. Kliknięcie prawym przyciskiem
myszy w ramce wyświetlania również pozwala na otarcie skróconego menu, w którym
znajduje się zestawienie głównych funkcji.

Narzędzia przekształcania
Obraca obraz o 90° w lewo lub w prawo.
Odwraca obraz według osi poziomej lub pionowej.
Resetuje wszystkie wprowadzone zmiany.

Narzędzia opisu
Ćwicz: Wyświetla etykiety jako liczby do wprowadzania w trybie uczenia się.
Odpowiednia etykieta zostanie wyświetlona, jeśli użytkownik najedzie myszą na liczbę.
Pinezka: Wyświetla etykiety jako pinezki. Odpowiednia etykieta zostanie wyświetlona, jeśli
użytkownik najedzie myszą na pinezkę. Jeśli użytkownik kliknie myszą na pinezkę, etykieta
będzie dalej wyświetlona, a opis zniknie, gdy użytkownik kliknie w innym miejscu obrazu
lub wyświetli inny obraz.
Opis ograniczony: Ogranicza obszar, który może zostać przeniesiony lub którego rozmiar
można zmienić myszką. Etykiety z opisem są wówczas wyświetlane tylko w obrębie
prostokątnego obszaru. Można ją również aktywować, przytrzymując lewy przycisk
myszki.
Pozwala aktywować tryb automatycznego
dostosowywania rozmiaru czcionki.

IMAIOS - e-Anatomy
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Narzędzia wyświetlania
Orientacja Wyświetla lub ukrywa ikonę
Orientacji. Ikonę można przesunąć myszą.
Pokaż/ukryj odniesienia:  Wyświetla lub ukrywa panel z odniesieniami.
Tryb nocny: Aktywuje lub dezaktywuje tryb nocny.
Pozwala na dostosowanie przejrzystości warstw.
Pozwala na wykonanie zrzutu z ekranu.

Język
Pozwala użytkownik wybrać język, w którym chce wyświetlać etykiety, jest to niezależne
od języka wyświetlania interfejsu.

Ustawienia zaawansowane
Tryb przewijania w drugą stronę: Aktywuje lub dezaktywuje
tryb przewijania w drugą stronę.
Pokaż skróty: Wyświetla listę dostępnych skrótów klawiszowych.
Przycisk „CTRL” w systemie Windows i przycisk „Control” na
komputerach Mac również pozwala na wyświetlenie skrótów
klawiszowych.
Zresetuj: Pozwala powrócić do ustawień fabrycznych.

Aktywuje i dezaktywuje tryb pełnoekranowy modułu.

IMAIOS - e-Anatomy
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Struktury anatomiczne
Etykiety z opisem na obrazach można wybrać
zgodnie z rodzajem struktury anatomicznej.
Użytkownik może wybrać wszystkie lub
wybrać wyświetlanie tylko pożądanych
struktur, aby obraz był czytelniejszy.

Serie
Funkcja ta pozwala na bezpośredni dostęp
do serii obrazów w module.
Wszystkie
serie
można
wyświetlić
jednocześnie lub każdą z osobna.

Kontrast
W niektórych modułach można zmienić
kontrast.

Wyszukiwarka
Wyszukiwarka modułu pozwala wyszukać
strukturę anatomiczną (jeśli znajduje się
ona w danym module) i wyświetlić tylko
tę wyizolowaną strukturę lub obrazy ją
zawierające.
Jeśli użytkownik zacznie wpisywać dany
termin w pasku wyszukiwania, wyświetli
się lista sugestii. Należy wybrać pożądaną
strukturę.
Aby zresetować wyszukiwanie, należy kliknąć
na symbol krzyżyka po prawej stronie paska
wyszukiwania lub krzyżyk obok wyizolowanej
etykiety.
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Ogólne warunki
użytkowania

Warunki użytkowania strony i aplikacji oraz dostępu do nich
https://www.imaios.com/en/Company/Terms-Privacy#conditions-use
Warunki abonamentu
https://www.imaios.com/en/Company/Terms-Privacy#subscription-terms
Polityka prywatności i ochrony danych
https://www.imaios.com/en/Company/Terms-Privacy#privacy-policy
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