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Programinės įrangos versijos: „Content Manager 2.x“, „Patient Selection 4.x“

PROGRAMINĖS ĮRANGOS PALEIDIMAS
• Prisijunkite prie savo sistemos.
• Norėdami paleisti programą, pasirinkite jos piktogramą.

PASTABA. Jei įdiegtos iš anksto sukonfigūruotos darbo
eigos, paleidus atidaromas pasirinkimo langas.

1 VEIKSMAS
• Pasirinkite Select patient... pagrindiniame Content
Manager lange.
Atveriamas pacientų sąrašas.

2 VEIKSMAS
• Paieškos lauke įveskite paciento vardą arba atpažinimo
informaciją.

3 VEIKSMAS (PASIRINKTINIS)
• Pažymėkite pacientus žvaigždute, kad vėliau galėtumėte
juos peržiūrėti.
Paciento duomenys yra iš anksto įkeliami į sistemą.
Pacientas lieka pažymėtas tol, kol seansas nėra
užbaigiamas.

1–8 psl.

Pastaba. Šis vadovas nepakeičia naudotojo vadovo.

4 VEIKSMAS (PASIRINKTINIS)
• Pasirinkite žymimąjį langelį, norėdami ieškoti galimų
saugojimo parinkčių:
- Marked: anksčiau pasirinkti pacientai, pažymėti
dabartinio seanso metu.
- CD/USB: CD ar USB laikmenoje esantys duomenys.
- Browse...: pasirinkite duomenis iš savo failų sistemos.
- Worklist: tik pacientai iš įrenginio užduočių sąrašo.

PASTABA. Filtrų sąrašas gali pasikeisti, tai priklauso nuo
įrenginio ir sistemos konfigūracijos.

5 VEIKSMAS
• Pacientų sąraše pasirinkite norimą pacientą.
Pacientas pažymimas.
• Pasirinkite Select.
Įkeliami paciento duomenys.
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6 VEIKSMAS
Atsižvelgiant į darbo eigą, galite būti paraginti pasirinkti ligos
klasifikaciją.
•
•
•
•
•
•

2–8 psl.

Pastaba. Šis vadovas nepakeičia naudotojo vadovo.

Pasirinkite kūno sritį a.
Pasirinkite organų sistemą s.
Pasirinkite specifinės ligos tipą d.
Pasirinkite specifinės ligos kategoriją f.
Pasirinktinai: pasirinkite specifinę ligą g.
Pasirinkite Done.

PACIENTŲ DUOMENŲ PASIRINKIMAS
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TYRIMO ĮKĖLIMAS PERŽIŪRAI
Tyrime (atskiruose vaizduose šviesiai pilku kraštu) yra
DICOM duomenys iš vaizdo šaltinių.
• Pasirinkite atskirus vaizdus kairėje.
Vaizdai rodomi po antrašte Selected Data a.
• Pasirinkite OK.

a

PLANO ĮKĖLIMAS PERŽIŪRAI
Plane (paryškintame tamsiai pilka spalva) yra vaizdo
duomenys, paruošti arba suplanuoti naudojant „Brainlab“
programinę įrangą.
• Kairėje pasirinkite kurį nors vaizdą, paryškintą tamsiai pilka
spalva.
Visi vaizdai, pasirinkti iš plano, rodomi po antrašte
Selected Data a.
• Pasirinkite OK.

VAIZDŲ PASIRINKIMO NAIKINIMAS
• Panaikinkite visų plano vaizdų pasirinkimą, pasirinkę
Deselect.
• Taip pat galima panaikinti atskirų vaizdų pasirinkimą,
pasirinkus X, esantį šalia vaizdo.
Programinės įrangos programos nebegalės naudoti vaizdų,
kurių pasirinkimas panaikintas.

3–8 psl.

Pastaba. Šis vadovas nepakeičia naudotojo vadovo.

4–8 psl.

Pastaba. Šis vadovas nepakeičia naudotojo vadovo.

NAUJŲ PACIENTŲ ĮTRAUKIMAS
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1 VEIKSMAS
• Pasirinkite Select patient... pagrindiniame Content
Manager lange.
Atveriamas pacientų sąrašas.

2 VEIKSMAS
• Meniu pasirinkite New.

3 VEIKSMAS
• Įveskite paciento vardą ir pavardę, gimimo datą, lytį ir ID.
• Pasirinkite Done.
Naujas pacientas įrašomas ir pasirenkamas.

5–8 psl.

Pastaba. Šis vadovas nepakeičia naudotojo vadovo.

6–8 psl.

Pastaba. Šis vadovas nepakeičia naudotojo vadovo.

ĮRAŠYMAS, EKSPORTAVIMAS IR UŽDARYMAS
...............................................................................................................................................................................................................................................
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PLANO ĮRAŠYMAS
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• Atlikę paciento duomenų pakeitimus pasirinkite
komandas Save arba Save as, esančias pagrindiniame
Content Manager lange.
Dialogo langas Save as Plan a atidaromas.
• Norėdami taisyti plano pavadinimą, pasirinkite jį s.
• Pasirinkite Save d.

PASTABA. Įrašymo galimybės priklauso nuo darbo
eigos.

DUOMENŲ EKSPORTAVIMAS – 1 VEIKSMAS
• Pagrindiniame ekrane pasirinkite Export.

DUOMENŲ EKSPORTAVIMAS – 2 VEIKSMAS
• Pasirinkite norimus eksportuoti duomenis.
Bus eksportuoti tik oranžine spalva apibraukti duomenų
rinkiniai.
• Ekrano apačioje pasirinkite Export.

EKSPORTAVIMO PASKIRTIES VIETOS PARINKTYS
•
•
•
•

CD / DVD laikmena.
USB atmintinė.
Iš anksto sukonfigūruota tinklo vieta.
Browse...: pasirinkite aplanką „Windows Explorer“
(„Windows“ naršyklėje).
• Nusiuntimas į Quentry paskyrą.
• DICOM Burned-In duomenų rinkinių įrašymas į vietinį
diską.
• DICOM RT tinklo saugykla.

PASTABA. Gali būti pasiekiamos kitos paskirties vietos,
tai priklauso nuo sistemos konfigūracijos.

7–8 psl.

Pastaba. Šis vadovas nepakeičia naudotojo vadovo.

SUPLANUOTO TURINIO EKSPORTAVIMAS
Eksportuojant turinį, sukurtą naudojant „Brainlab“ planavimo
programinę įrangą, jis automatiškai konvertuojamas į
„Brainlab“ išplėstinio failo formatą, kad būtų galima atlikti
tolesnius planavimo veiksmus naudojant „iPlan“ programinę
įrangą.

PASTABA. Pasirinkti eksportuoti objektai iš naujo
pakeičiami į pradinės skyros ir padėties vaizdų rinkinį,
naudojamą struktūroms apibrėžti. Todėl atidžiai
peržiūrėkite išeksportuotas struktūras, nes gali pasikeisti
jų tūris ir (arba) forma.

„BURNED-IN“ DUOMENŲ RINKINIŲ
EKSPORTAVIMAS
• Pasirinkite DICOM Burned-In eksportavimą, kad visam
laikui integruotumėte segmentuoto objekto kontūrus į
DICOM MR vaizdų sekas.

PASTABA. Struktūrų po Burned-In kontūru nebus galima
pasiekti vėliau. Todėl naudokite Burned-In vaizdų sekas
tik kartu su originaliomis MR vaizdų sekomis.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS UŽDARYMAS
• Pagrindiniame ekrane pasirinkite Exit.
• Atsižvelgiant į sistemą, paspaudus Exit:
- uždaroma programinė įranga arba
- atidaromos parinktys Exit.

PASTABA. Pasirinkus Exit planavimo stotyse ir trečiųjų
šalių sistemose, programinė įranga uždaroma be dialogo
lango.

UŽDARYMO PARINKTYS
• New treatment: atsijungiama nuo dabartinio naudotojo ir
atidaromas naujas gydymo planas.
• Shut down: išjungiama sistema.
• Cancel: grįžtama į dabartinį gydymo planą.

PASTABA. Buzz sistemose šioje vietoje yra paleidimo iš
naujo parinktis.

8–8 psl.
„Brainlab AG“
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich,
Germany

AUTORIAUS TEISĖ:

Šiame vadove pateikta autoriaus teisių saugoma
patentuota informacija.
Europa, Afrika, Azija, Australija: +49 89 99 15 68 44 Nė vienos šio vadovo dalies negalima atkurti arba
JAV ir Kanada: +1 800 597 5911
versti negavus aiškaus rašytinio „Brainlab“ sutikimo.
Japonija: +81 3 3769 6900
Lotynų Amerika: +55 11 33 55 33 70
Prancūzija: +33-800-67-60-30
Dokumento leidimas: 1.2
El. paštas: support@brainlab.com

Gaminio numeris: 60910-99LT

ATSAKOMYBĖ:
Šis vadovas gali būti pakeistas iš anksto
nepranešus, „Brainlab“ juo nieko
neįsipareigoja.
Jei reikia daugiau informacijos, žr.
„Brainlab“ standartinių taisyklių ir
pardavimo sąlygų skyrių „Atsakomybės
ribojimas“.

*60910-99LT*

