Case Study da OKI
Setor: Cuidados de saúde

Solução: OKI ES6410DM
(impressora DICOM)

Localização: Karlsruhe, Alemanha

Processos de trabalho otimizados numa
clínica de radioterapia: o ViDia Christliche
Kliniken Karlsruhe utiliza impressoras
da OKI para fazer impressões diretas de
imagens de raio-X no formato DICOM
Sobre o cliente
O desafio
A imagiologia como, por exemplo, os raios-X , são extremamente
importantes na radioterapia. Um pré-requisito essencial para a radioterapia
ser bem-sucedida é a identificação da localização exata do tumor no
corpo, de forma a permitir o direcionamento preciso da radiação. Tal
pode ser confirmado através de imagens de raio-X. Estas imagens são
posteriormente impressas e arquivadas para documentar o tratamento.
No entanto, o processo de impressão pode ser problemático, uma vez que
muito poucas impressoras são diretamente compatíveis com o formato
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O ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe
foi fundado em 2016 após a fusão
do St. Vincentius-Kliniken e do
Diakonissenkrankenhaus. Com mais de
3000 colaboradores, o ViDia Christliche
Kliniken Karlsruhe é um dos maiores
empregadores na região de Karlsruhe.
Ambas as instituições foram fundadas
em 1851 para promover a fé Cristã,
e preservar a caridade Cristã como
um dos seus princípios orientadores.
O ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe
presta uma gama completa de
serviços de cuidados de emergência
para a região de Mittlerer Oberrhein/
Nordschwarzwald e funciona
como hospital universitário para a
Universidade de Freiburg. As duas
instituições cuidam, por ano, de,
aproximadamente, 50 000 pacientes
hospitalizados e 150 000 pacientes em
regime ambulatório.

DICOM (o padrão de comunicação de dados de imagem

Assim sendo, um sistema externo de placas de imagens,

preferido do setor da saúde). "É necessário software

que utilizava o formato DICOM, ou seja, película digital, de

ou hardware adicional antes de ser possível imprimir

raio-X, era utilizado para imagiologia. A equipa precisava

as imagens neste formato em impressoras comuns de

de uma impressora que fosse diretamente compatível com

escritório", explica Martin Schmidt do departamento de

o formato DICOM e imprimisse imagens de raio-X com o

tecnologia médica do ViDia Kliniken. "A conversão das

mínimo de distorção possível para efeitos de documentação.

imagens noutras linguagens de impressão também pode
levar à perda de informações, algo que queremos evitar",

A abordagem

continua Martin Schmidt.

"Fizemos alguma pesquisa na Internet e descobrimos
que existem muito poucos dispositivos no mercado com

Os dispositivos de radioterapia modernos incluem
tecnologias de imagiologia integradas para a impressão
de imagens de raio-X no formato DICOM. No entanto, esta
tecnologia não estava a funcionar corretamente num dos
dispositivos de radiação no ViDia Kliniken.

esta funcionalidade", afirma Schmidt. Finalmente, o
departamento de radioterapia encontrou o que procurava
na gama da OKI: a impressora ES6410DM foi especialmente
concebida para o mercado de processamento de imagens
médicas e possui um servidor de impressão DICOM

"Ficámos imediatamente convencidos pelo

Resumo das vantagens

facto de a impressora conseguir imprimir

•	Impressão económica e de
elevada qualidade de imagens
em formato DICOM

diretamente as imagens no formato DICOM
e também pela excelente relação preço/

• Sem software adicional

desempenho."

• D
 ocumentação completa do
historial da doença

Martin Schmidt, colaborador do departamento de tecnologia médica,
ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe

•	Processos de trabalho
otimizados

interno totalmente integrado. O ViDia Kliniken solicitou

The ROG Corporation e do departamento de TI in-house.

um orçamento à The ROG Corporation GmbH, o parceiro

A ES6410DM utiliza a tecnologia de impressão LED a cores

comercial e de integração qualificado da OKI Deutschland

da OKI para produzir impressões de imagens de raio-X

para o formato DICOM. "Ficámos imediatamente

de elevada qualidade. As impressoras LED oferecem

convencidos pelo facto de a impressora conseguir imprimir

grandes vantagens, incluindo um tamanho de ponto

diretamente as imagens no formato DICOM e também pela

impresso que é, aproximadamente, 50% mais pequeno

excelente relação preço/desempenho", explica Schmidt.

do que os dispositivos a laser. O LPI (linhas por polegada)
elevado produz gráficos e texto especialmente nítidos.

A solução

Uma única fonte de luz por pixel, que pode ser controlada

"Graças à ES6410DM, podemos substituir facilmente

separadamente, também significa que toda a largura do

a função de documentação que está em falta na nossa
unidade de radiação e imprimir diretamente as imagens
utilizando o nosso sistema de imagens." A integração
da OKI ES6410DM no ambiente técnico foi simples e foi
concluída num único dia graças aos esforços conjuntos da

papel pode ser devidamente iluminada.

As vantagens
A OKI ajudou o ViDia Kliniken a continuar a otimizar os
dispositivos médicos existentes de forma a alcançar o nível
necessário em termos de eficácia e custos.

"Graças à ES6410DM, podemos substituir facilmente a função de documentação
que está em falta na nossa unidade de radiação e imprimir diretamente as imagens
utilizando o nosso sistema de imagens."
Martin Schmidt, colaborador do departamento de tecnologia médica, ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe

Unidade de radiação com mesa de armazenamento.

O St. Vincentius-Kliniken não teve custos adicionais, pois

Olhar para o futuro

não foi necessário adquirir software ou hardware adicional.

Os colaboradores do ViDia Kliniken conseguem facilmente

A qualidade de imagem elevada das impressões significa

ver como a OKI ES6410DM pode ser utilizada para outras

que o tratamento recebido pelos pacientes oncológicos na

tarefas. Por exemplo, Schmidt acredita que também

clínica pode ser totalmente documentado. A OKI ES6410DM

poderia ser utilizada para braquiterapia, um método

também cumpre padrões elevados relativamente a

especial de irradiar tumores a uma distância muito

segurança de TI: "Não são necessários dispositivos ou

próxima. "A OKI ES6410DM já está em utilização no

software adicionais para imprimir as imagens", explica

departamento há um ano e só temos comentários positivos

Schmidt. "Isto elimina riscos acrescidos de segurança

a fazer", confirma Schmidt. "Se alguma vez precisarmos

provocados por interfaces adicionais."

de outro dispositivo de impressão de imagens em formato
DICOM, há uma forte probabilidade de adquirirmos outra
impressora OKI."

A DICOM é a principal norma internacional para o processamento, armazenamento, impressão e transmissão de imagiologia clínica e de
outras informações associadas. A OKI foi a primeira empresa a apresentar soluções de impressão LED, que são consideravelmente mais
rápidas, flexíveis e económicas do que as soluções DICOM existentes que utilizam tecnologias de película ou tinta sólida.
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