haromD.com

http://haromd.com/3d-tv-tesztek/3d-technologia-az-igazsagugyi-orvosi-minkaban/

30 technol6gia az igazsagugyi
orvosi munkaban
A helyszfni szemlet es a boncolast
is megkonnyftheti a 30
technol6gia
Az iCollWare Kft. allt el6 olyan megoldassokkal, amelyek nagyban

segfthetik

az

igazsagugyi

orvos

szakertok

munkajat

szakvelemenyuk megfrasakor.
A korszeru technol6giak hatranyakent a draga berendezeseket es a kepzett
szakemberek igenyet szoktak felhozni, de ezek egyre inkabb cafolhat6k a technol6gia terjedesevel, a
javasolt megoldasok egyre tobb helyen erhetok el a hazai korokben is.

Egy helyszini szemle 30-s felvetele
A 30 szkennerek egyre pontosabbak es megbizhat6bbak, terjedesOkkel az aruk is folyamatosan csokken,
kezelesuk folyamatosan valik egyre egyszerGbbe, mozgathatasuk konnyebbe; percek alatt keszitenek
centimeterre pontos kepet a helyszfnekrol es az ott talalhat6 targyakr61.
Akar zart, akar szabad terrol legyen sz6, a halottszemle tokeletesen dokumentalhat6, majd a keszitett felvetel
virtualisan korbe jarhat6, epp ugy, mint egy 30-s szamft6gepes jatekban. Centimeterre pontos felvetel keszUI
a holttestrol, a serUlesekrol, az az(oka)t okoz6 velt vagy val6s eszkozokrol, melyekkel kesobb tovabbi
vizsgalatok es szimulaci6k vegezhetok, peldaul rekonstrualhat6 egy lovedek roppalyaja, ami nagyban
segitheti a ballisztikai munkat, illetve verfoltok is elemezhetok.
A technol6giaval lehetoseg nyflik arra is, hogy olyan munkacsoport dolgozzon egy adott eseten, melynek
tagjai fizikailag nem tart6zkodnak egy helyen, hiszen a dokumentalt adatok online tovabbfthat6k, illetve tavoli
szamit6gepr61 is feldolgozhat6k, fgy peldaul egy szaktekintelynek adott esetben nem kell a vizsgalat
helyszfnere utaznia, es a vizsgalt eszkozt sem kell hozza szallftani, hanem eleg leUlnie a szamft6gep ele es
fogadnia, majd feldolgoznia a kuldott anyagot.
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Talplenyomat vizsgalat
A technol6gia ugyanakkor nem csak odaig terjedt, hogy felhasznalhat6va valt ezen a terOleten (is), hanem
szoftveres megoldasokat is fejlesztettek hozza a szakertc5k munkajanak konnyftese es modernizalasa vegett.
llyen tobbek kozott az Ogykezelc5 keretrendszer vagy a tablagepeken hasznalhat6 halottszemle alkalmazas,
melynek celja, hogy a szemlet vegzc5 szemely a helyszfnen, mobil eszkoz segftsegevel digitalis formaban
nyilvantartasba vehesse a kOlserelmi nyomokat. A munka saran egy profil allomany keszOI, mely egy val6di 3
dimenzi6s testen pontosan meg tudja mutatni a serOlesek helyet, valamint a keszOlek seg ftsegevel fenykep,
video, feljegyzes es hanganyag f0zhetc5 minden egyes kOlserelmi nyomhoz, lefrva annak minden jellemzc5jet,
ezzel kivaltva a magn6 hasznalatat.
A technol6gia mukOdeset elc5ben is lathatjak a junius 18-an megrendezesre kerOlc5 , nyilvanos szakmai nyflt
napon, melyrc51 a projekt honlapjan (www.icollware.com) tajekoz6dhatnak.
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