Requisitos para visualizar meus exames:
Internet Explorer 8,9,10 e 11.
Fazer o Download do Plugin abaixo, para Sistemas Windows:
32 Bits: https://www.santacasavotuporanga.com.br/scv/exames/Integrad_X86.exe
ou
64 Bits: https://www.santacasavotuporanga.com.br/scv/exames/Integrad_X64.exe
Executar o Arquivo baixado e clique em “Extrair” conforme imagem

Feito isso prossiga abaixo com os procedimentos
Antes de acessar o endereço da unidade é preciso realizar algumas configurações
no Internet Explorer para que seja possível visualizar seu exame.
1. No Windows 10:
Vá na barra de pesquisar e digite Internet Explorer

Depois clique com botão direito no Internet Explorer e selecione a opção “Executar
como Administrador”

1. No Windows 7 ou 8.1:
Vá no menu iniciar>todos os programas>clique com o botão direito no Internet
Explorer e clique do mouse e selecione a opção “Executar como Administrador”

2. Após abrir o Internet Explorer, clique com o botão direito na barra superior e
clique em “Barra de Menus”

3. No menu “Ferramentas” clique em Opções da Internet

4. Na janela Opções da Internet clique na aba Segurança e em seguida no botão
Nível personalizado, na Janela Configurações de Segurança encontre o
Item “Controles ActiveX e plug-ins” e em “Baixar Controles ActiveX assinados”,
marque “Habilitar”, e depois na opção “Baixar Controles ActiveX não
assinados”, marque “Habilitar”, e clique em “OK” aparecerá mais uma janela
pedido confirmação clique em “Sim”.

5. Após realizar as configurações acesse através do Internet Explorer o endereço
da unidade e em Resultado de Exame, clique em “Acessar”.

6. Nessa página abaixo existem 2 opções disponíveis, se já possuir cadastro digite
no campo E-mail e Senha e clique em “Entrar” e prossiga para o passo 8.1 deste
manual, caso não tenha cadastro preencha os dados conforme indicado e clique
em “Cadastrar” como imagem

7. Após seu Cadastro, ele irá abrir essa nova tela. Para inserir o Token acesse seu
e-mail Cadastrado e cole o código recebido no local indicado abaixo e clique em
“Validar”

8. Ao validar o Token, clique no menu à esquerda “Resultados” e assim, irá exibir a
quantidade de exames Laboratoriais e Exames de Imagem que você possui.

8.1 Para visualizar seus exames de imagem, selecione qual o desejado e clique na
“Lupa”

9. Windows 7 – Quando você clicar na Lupa, uma nova página abrirá e um alerta
solicitando a permissão para instalar um complemento será exibido na parte
inferior da página, clique em “Instalar”

9.1 Windows 10/8.1 - Quando você clicar na Lupa, uma nova página abrirá e um
alerta solicitando a permissão para executar um complemento será exibido na
parte inferior da página, clique em “Permitir para todos os sites”, conforme
abaixo

10. Windows 7 - E em seguida na janela que irá exibir clique em “Instalar”
conforme imagem abaixo:

10.1 Windows 10/8.1 - E em seguida na janela que irá exibir clique em “Não mostrar
o aviso..” conforme marcado e depois em “Permitir” conforme imagem abaixo

11. Caso todas as etapas até aqui tenham sido executadas será exibida a tela
abaixo com o seu respectivo exame

Importante:
12. Para voltar as configurações originais do seu Internet Explorer e após visualizar
seus exames (No menu “Ferramentas” clique em Opções da Internet)

12.1 Na janela opções da internet clique na aba Segurança e em seguida no
Botão Nível personalizado, clique em redefinir. Após isso clique em “OK”,
aparecerá mais uma janela pedido confirmação clique em “sim”.

