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Introductie 

U werkt nu met VisiQuick, een röntgenfotopakket voor tandheelkundige behandelaars. 
Deze handleiding helpt u met de meest gebruikte functies. 
Zie voor aanvullende ondersteuning de technische documentatie, deze is beschikbaar via het 
help-menu. 
 

Veiligheid eerst 

Lees eerst de veiligheidsinformatie. 
 

Definities 

 

 

Waarschuwing: Belangrijk veiligheidsbericht. 

 

 Tip: Nuttige tips voor het gebruik van VisiQuick. 

 
 

Productinformatie 

Product VisiQuick V4.6.12 

IFU-revisie 4.6.12 - rev. 1.0 gepubliceerd op 09-05-2023 

 

VisiQuick is een medisch hulpstuk, gereguleerd door de richtlijn 93/42/EEG 
van de raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen. 

 

Fabrikant: 
Citodent Imaging B.V. 
Amstel 312 
1017 AP Amsterdam 
Nederland 

 

Lees deze handleiding voor ingebruikname. 

 
 

Patiënt selecteren en sluiten 

Selecteer de patiënt altijd via de koppelfunctie van uw administratiepakket. 

Klik op  of toets [Escape] als u vanuit VisiQuick terug wilt gaan naar het 
administratiepakket. Deze functie deselecteert ook de patiënt. 

 

 

 

 

Waarschuwing: Als u VisiQuick activeert via de taakbalk is het niet zeker of de juiste 
patiënt geselecteerd is. 
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Röntgenfoto's openen en bewerken 

Na het selecteren van een patiënt worden de laatst geopende foto's getoond. 
 

Foto's openen 

Het scherm kan in vakken worden ingedeeld met  of door 
[Ctrl+1], [Ctrl+2], [Ctrl+3], [Ctrl+4] te toetsen, waarna geselecteerde 
postzegelfoto's vanzelf in het eerste vrije vak geopend worden. 

 

Met , of door [Alt+Spatie] te toetsen, worden de laatste bitewings 
automatisch geopend. 

 

Linksonder is een klein statuspaneel waarin enkele of alle foto's van 
een elementcode of opnametype geopend kunnen worden door met 
de linkermuisknop op een code of type te klikken. 

 

U sluit een foto door op 
[Backspace] te toetsen, of via de 
rechtermuisknop op de foto en 
daarna op [Sluiten] te klikken. 

 

U kunt een foto volscherm 
weergeven door op de foto te 
dubbelklikken. U sluit de 
volscherm weergave door te 
klikken of door [Escape] te 
toetsen. 
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Foto's bewerken 

U draait een foto door [Ctrl+O] te toetsen, of door 
met de rechtermuisknop op de foto te klikken en 
[Roteer] te kiezen. 

 

Met het geactiveerde icoon  kunt u contrast en helderheid aanpassen 
door met de linkermuisknop ingedrukt over de foto te schuiven. 

 

Door [Ctrl] ingedrukt te houden kunt u zwarting (gamma-correctie) 
aanpassen door met de linkermuisknop ingedrukt over de foto te schuiven (

 is niet nodig). 

 

Door [Shift] ingedrukt te houden kunt u contrast en helderheid aanpassen 

door met de linkermuisknop ingedrukt over de foto te schuiven (  is niet 
nodig). 

 

De structuur in een foto kunt u in verschillende gradaties scherper maken 

met . 
 

U herstelt een foto naar zijn originele weergave door op  te klikken of door 
[Ctrl+Spatie] te toetsen. 

 

 
 

Foto's ordenen 

VisiQuick kent verschillende weergaven. De 
vergelijkingsweergave wordt meestal gebruikt om foto's 
naast elkaar te zetten en om bewerkingen en metingen 
uit te voeren. 
De andere weergaven zijn specifiek voor vaak 
voorkomend gebruik. 
Om te wisselen tussen de weergaven, klik op 

 of toets [Alt-1 tot Alt-
8]. 
Als er foto's zijn in een weergave wordt dat aangeduid 
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met een gele driehoek. 

In de röntgenstatus- en kleurenstatusweergave kunnen 
elementcodes makkelijk worden ingesteld; sleep een 
foto naar het juiste vak; de code wordt hiermee 
automatisch ingesteld. 

 

 

Foto's zonder elementcodes staan rechtsonder. 

 

 
 

Nieuwe röntgenfoto maken 

Klik op  om een röntgenapparaat aan te 
sturen om een of meer nieuwe röntgenfoto's te 
maken. 
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Het Invoervenster wordt geopend. 

 

In het venster klikt u op een elementcode  

of opnametype  voor directe opname. 

Voor een fosforscanner klikt u op . 

 

Na het inlezen van de foto(s) kent u deze toe 
aan een elementcode of opnametype (indien 
nodig) en kunt u deze draaien (indien nodig). 

 

U kent een foto toe aan een opnametype door 
de foto te slepen naar het icoon van het 
opnametype, of door op het icoon te klikken 
voordat de foto ingelezen wordt. 
U voert vervolgens notities in (indien nodig) en 
klikt op [Opslaan]. De foto wordt opgeslagen en 
wordt niet meer getoond. 
Herhaal deze stappen voor volgende foto(s). 
Sluit het Invoervenster als u klaar bent. 

 

 

 

 

Waarschuwing: Kalibratie 

Als een waarschuwing over het ontbreken van kalibratie wordt getoond kunnen latere 
metingen onjuiste waarden tonen. 
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Foto importeren 

Klik op menu [Afbeelding/Import] of toets 
[Ctrl+M] om het Importeervenster te openen. 

 

Stel de bronmap in met  als deze nog niet is 
ingesteld. 

 

Alle aanwezige foto's worden geïmporteerd 
door op [Importeren] te klikken; indien nodig 
met automatisch wissen. 

 

Eventueel kunt u ook foto's automatisch laten 

importeren door  in te stellen. Dan kunt u 
met een klik importeren en wissen, of zelfs 
zonder een klik. 

 

 
 

Foto als PDF exporteren 

Als uw computer voorzien is van een PDF-printer (Windows 10 of hoger) 
kunt u makkelijk een of meer foto's exporteren naar een PDF-bestand. U 
sleept de eerste foto naar de printknop , en additionele foto's naar het nu 
getoonde printvenster. 

 

Als de juiste foto's zijn 

verzameld klikt u op  en 
kiest u de PDF-Printer uit de 
lijst. 
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Foto verplaatsen 

Als u een foto wilt verplaatsen naar een andere 
patiënt, klikt u op het menu [Extra/Verplaats 
afbeeldingen naar een patiënt]; dit opent het 
verplaatsvenster: 
 
In dit venster selecteert u eerst de patiënt 
waarheen de foto(s) naartoe verplaatst moeten 
worden; u kunt hiervoor in de lijst bladeren of 
de eerste letters van de achternaam intoetsen 
om te zoeken. 
Als de juiste patiënt geselecteerd is kunt u een 
(of meer) foto naar het [paarse vak] slepen; 
daarmee wordt deze verplaatst. 

 

 
 

Annotaties 

U opent en sluit het Annotaties-venster door 

op  te klikken of door [m] te toetsen. 

 

In het Annotaties-venster kunt u o.a. teksten 
plaatsen op de foto, endovijl-lengtes opmeten 
of een pijltje tekenen. 
 

 Tip: Door de "Ctrl"-toets ingedrukt te 
houden kunt u meerdere annotaties 
achterelkaar invoeren. 
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In het menu [Weergave/Toon annotaties] kunt 
u instellen of annotaties altijd zichtbaar zijn, of 
alleen als het Annotaties-venster open is 
(standaard). 

 

 
 

Tips en nuttige informatie 

 

 Tip: Als u een nieuwe foto niet kunt terugvinden kan het zijn dat die bij de verkeerde patiënt is 
opgeslagen. Zodra deze teruggevonden is kunt u de foto automatisch verplaatsen naar de 
juiste patiënt. 
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Veiligheidsinformatie 

Voor het normaal en veilig werken met VisiQuick moeten deze waarschuwingen gelezen worden: 
 

 

 

Waarschuwing: Onjuiste patiënt 

Selecteer de patiënt altijd via het administratiepakket om te voorkomen dat een 
nieuwe foto bij de verkeerde patiënt wordt opslagen. 

Controleer voordat een nieuwe foto wordt gemaakt, dat de geselecteerde patiënt de juiste is. 
De patiëntnaam staat bovenaan in het venster. 

Activeer VisiQuick niet door op de taakbalk te klikken; daarmee kunnen foto's van de vorige 
patiënt getoond worden, wat mogelijk niet de juiste zijn. 

 

 

 

Waarschuwing: Metingen 

Verifieer altijd de kalibratie voordat het systeem in gebruik genomen wordt omdat de 
meetresultaten afhankelijk zijn van de kalibratie van de foto. 

 

 

 

Waarschuwing: Ongewild wissen van data 

Als een foto ongewild verwijderd wordt, kan deze hersteld worden vanaf de computer 
waarop deze genomen is met de functie "Backupfoto's laden". Foto's ouder dan een maand 
kunnen niet zo worden hersteld. 

Oudere foto's kunnen alleen hersteld worden als er een volledige back-up is gemaakt. 

 

 

 

Waarschuwing: Onnodig bestralen 

Als de database server niet bereikbaar is bij een foto-opname, kan de genomen foto 
hersteld worden met de functie "Backupfoto's laden", na het herstellen van de verbinding. 

 

 

 

Waarschuwing: Lage kwaliteit monitor 

Gebruik alleen hoge kwaliteit monitoren, voor de beste röntgendiagnose, zoals 
vermeld in de systeemvereisten. 

 

 

 

Waarschuwing: Onjuiste computertijd 

VisiQuick gebruikt de computertijd voor de tijdsaanduiding van nieuwe foto's. Een 
onjuiste computertijd veroorzaakt een verkeerde volgorde in de lijst van foto's. Verifieer altijd 
de computertijd voordat het systeem in gebruik genomen wordt. 

 

 

 

Waarschuwing: Databack-up 

Zorg om dataverlies te voorkomen altijd voor een werkend back-up-systeem. Verifieer 
dat de functie "Vorige versies" is ingeschakeld op de database server. 
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