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OBECNÉ INFORMACE

1.1

Kontaktní údaje

Technická podpora
Pokud v této příručce nebudete moci najít požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy
či problémy, obraťte se na technickou podporu společnosti Brainlab:
Oblast

Telefon a fax

E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední a
Jižní Amerika

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazílie

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Velká Británie

Tel.: +44 1223 755 333

Španělsko

Tel.: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící obTel.: +33 800 676 030
lasti
Afrika, Asie, Austrálie, Evropa

Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japonsko

Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Předpokládaná servisní životnost
Společnost Brainlab poskytuje servis na programy Content Manager 2.4 a Patient Selection 4.3
minimálně po dobu pěti let. Během této doby jsou nabízeny aktualizace softwaru stejně jako
podpora.

Připomínky uživatelů
Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby.
Máte-li nějaké návrhy ohledně toho, jak tuto příručku vylepšit, prosíme obraťte se na
igs.manuals@brainlab.com.

Výrobce
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Německo
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1.2

Právní informace

Autorská práva
Tato příručka obsahuje informace duševního vlastnictví chráněné autorským právem. Je
zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného
souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnost Brainlab
Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Ochranné známky jiných společností
• Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
• Google ChromeTM je obchodní známka společnosti Google, Inc.

Informace o patentech
Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými
přihláškami. Podrobnosti viz:
https://www.brainlab.com/patent/

Integrovaný software třetích stran
• Tento program je částečně založen na práci společnosti Independent JPEG Group.
• Tento program obsahuje knihovnu OpenJPEG. Chcete-li zobrazit úplný popis autorských práv,
prohlášení a licencí, podívejte se na http://www.openjpeg.org.
• Tento program obsahuje knihovnu TurboJPEG. Chcete-li zobrazit úplný popis autorských práv,
prohlášení a licencí, podívejte se na http://www.libjpeg-turbo.org.
• Tento program vychází z části z jazyka Xerces C++ 3.1.1 vyvinutého nadací Apache Software
Foundation. Chcete-li zobrazit úplný popis autorských práv, prohlášení a licencí, podívejte se
na http://xerces.apache.org/.
• Součástí tohoto produktu je libtiff 4.0.4. beta. Chcete-li zobrazit úplný popis autorských práv,
prohlášení a licencí, podívejte se na http://www.remotesensing.org/libtiff/.

Označení CE
Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje základním požadavkům směrnice 93/42/EHS Evropské rady o zdravotnických
prostředcích („MDD“).
V souladu s pravidly vytvořenými směrnicí MDD jsou Content Manager 2.4 a
Patient Selection 4.3 produkty třídy I.
POZNÁMKA: platnost označení CE lze potvrdit pouze pro produkty, které vyrobila společnost
Brainlab.

Pokyny k likvidaci
Elektrická a elektronická zařízení likvidujte vždy v souladu s místními nařízeními. Informace o směrnici WEEE (použité elektrické a elektronické přístroje) najdete na adrese:
www.brainlab.com/en/sustainability
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Prodej v US
Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení pouze pro lékaře nebo na objednávku
lékařem.
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1.3

Symboly

Varování
Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následcích
spojených s nesprávným použitím zařízení.

Výstraha
Výstrahy jsou označeny kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité bezpečnostní
informace týkající se možných problémů se zařízením. Mezi takové problémy patří selhání
funkce, porucha zařízení, poškození zařízení nebo poškození majetku.

Poznámky
POZNÁMKA: poznámky jsou formátovány v kurzívě a uvádějí další užitečné rady.

8
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1.4

Zamýšlené použití

Zamýšlené použití programu
Aplikace Content Manager a Patient Selection jsou určeny k nahrání dat pacienta z připojených
síťových umístění a vyměnitelných médií a jejich exportu do těchto umístění (jako např. sdílení
souborů a PACS). Dále je program určen ke spuštění jiných aplikací (jako např. plánovacích a
navigačních aplikací Brainlab) a ke směrování aplikací a připojených zdrojů videa na displeje
připojené k systému, na kterých běží Content Manager a Patient Selection. Software má rovněž
sloužit k vzájemnému síťovému propojení dvou systémů Brainlab.

Uživatel
Programy Content Manager a Patient Selection obecně používají zdravotníci. Jsou určeny pro
vyškolený zdravotnický personál v nemocnicích.

Místo použití
Určeno pro vnitřní použití, zpravidla v nemocnici nebo klinickém zařízení.

Kontrola přijatelnosti
Před ošetřením pacienta zkontrolujte přijatelnost všech vstupních informací až ke
koncovému výstupu ze zařízení.

Odpovědnost
Tento systém slouží chirurgovi nebo uživateli výhradně jako doplňující pomůcka a žádným
způsobem nezastupuje ani nenahrazuje poznatky chirurga nebo uživatele a/nebo
zodpovědnost během použití.
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1.5

Kompatibilita se softwarem

1.5.1

Lékařský software Brainlab

Kompatibilní lékařský software Brainlab
Content Manager 2.4 a Patient Selection 4.3 jsou kompatibilní s tímto softwarem:
• Adaptive Hybrid Surgery Analysis 1.0
• Automatic Image Registration 1.2 a 1.3
• Brainlab Hip 6.0
• Brain Metastases 1.0
• Cranial/ENT 2.1, 3.0 a 3.1
• Cranial SRS 1.0
• DICOM Viewer 2.2 a 3.1
• Dose Review 1.1
• EM Cranial 1.0
• EM ENT 1.0
• ENT EM 1.1
• Fibertracking 1.0
• Fluoro Express 3.1, 3.2 a 3.3
• Image Fusion 1.0, 2.0 a 3.0
• Intraoperative Structure Update 1.0
• iPlan Cranial 3.0
• iPlan CMF 3.0
• iPlan ENT 3.0
• iPlan Flow 3.0
• iPlan Net 3.6 a 3.7
• iPlan Spine 3.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• iPlan View 3.0
• iPlan RT Dose 4.1 a 4.5
• iPlan RT Image 4.1
• Knee 2.6, 3.0 a 3.1
• KNEE3 3.2
• Navigační program Microscope 1.0
• Multiple Brain Mets SRS 1.5
• Object Manipulation 1.0
• PatXfer RT 1.5
• Quentry Desktop pre Patient Data Manager 3.0
• SmartBrush 2.0, 2.1 a 2.5
• Smartbrush Angio 1.0
• Spine and Trauma 2D 3.1 a 3.3
• Spine and Trauma 3D 2.1, 2.5 a 2.6
• Spine SRS 1.0
• Trajectory Planning Element 1.0

Další software Brainlab
Content Manager 2.4 a Patient Selection 4.3 jsou kompatibilní s tímto softwarem:
• Disease Classification
• Streaming 2.0
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• CERS 1.4/1.5
• OR Portal 2.0
• Stopwatch 1.0
Další kompatibilní programy Brainlab mohou být dostupné po distribuci této uživatelské příručky.
Máte-li otázky týkající se kompatibility softwaru s aplikacemi Content Manager 2.4 a Patient
Selection 4.3, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab.
V případě, že aktuálně používáte jinou verzi programu, než jsou výše uvedené, ohledně zjištění
kompatibility se obraťte na technickou podporu Brainlab.
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1.5.2

Software jiný než Brainlab

Oprávnění
Aplikace Content Manager a Patient Selection jsou zdravotnickým softwarem. Vlastnosti
instalace nebo nastavení konfigurace nesmí žádná osoba bez vyškolení nebo oprávnění
společností Brainlab měnit (kromě místního nastavení účtu kvůli bezpečnosti systému).

Jiný software kompatibilní s Brainlab
Content Manager a Patient Selection jsou kompatibilní s tímto softwarem:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012
POZNÁMKA: informace o dalších kompatibilních softwarových aplikacích nepocházejících od
společnosti Brainlab získáte od technické podpory společnosti Brainlab.

Shoda DICOM
Prohlášení o shodě DICOM lze najít na domovské stránce společnosti Brainlab na adrese:
www.brainlab.com/dicom
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1.6

Zaškolení a dokumentace

Okruh posluchačů
Tato uživatelská příručka je určena pro vyškolený zdravotnický personál v nemocnicích.

Zaškolení Brainlab
Před použitím systému by všichni uživatelé měli absolvovat školení vedené zástupcem
společnosti Brainlab.

Prostudování uživatelských příruček
Tato příručka popisuje komplexní lékařský program, který je třeba používat pozorně.
Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému:
• pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
• měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky
Uživatelská příručka

Uživatelské příručky k programu
Příručky k použití nástrojů

Obsah
• Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět obrazem-řízenou
navigaci
• Popis nastavení systému op. sálu
• Podrobné pokyny k programu
Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfekci
Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů
a sterilizaci
Příručky k obsluze systému

Komplexní informace o nastavení systému

Technické příručky

Podrobné technické informace o systému, včetně technických
specifikací a dodržování norem

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3
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2

VÝBĚR PACIENTA A DAT

2.1

Výběr a zpracování dat pacienta

2.1.1

Patient Selection

Obecné informace
Patient Selection umožňuje vyhledat zvoleného pacienta, úpravu informací o pacientovi, spojení
duplikátů a vymazání pacienta.
Patient Selection se otevře po přihlášení do systému nebo po otevření požadovaného
pracovního postupu.

Možnosti vyhledávání

①

②
③
④
⑤
Obrázek 1
Č.

Vysvětlení

①

Vyhledávací pole: Vložte jméno pacienta nebo jinou identifikační informaci.

②

Vyberte filtr Marked, čímž zobrazíte pouze pacienty, které jste označili v aktuální relaci
(viz str. 21).
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Č.

Vysvětlení

③

Klikněte na rámeček CD/USB pro zobrazení pouze dat umístěných na vloženém médiu
CD/USB.
POZNÁMKA: zaškrtávací rámeček CD/USB je možné aktivovat pouze po vložení skladovacího média.

④

Vyberte filtr Browse... a z vašeho systému souborů vyberte složku obsahující data DICOM.
POZNÁMKA: funkce Browse... není dostupná na všech zařízeních např. Curve, Kick nebo Buzz a je aktivována pouze ve filtru, pokud se data importovala pomocí funkce Browse...

⑤

Vyberte filtr Worklist, čímž zobrazíte pouze pacienty zahrnuté do pracovního seznamu
na zařízení.
POZNÁMKA: chcete-li konfigurovat pracovní list zařízení, kontaktujte technickou podporu
Brainlab.

Zástupné znaky
Ve vyhledávacím poli pro získání seznamu pacientů je možné použít zástupné znaky. Například:
Vyhledávací řetězec

Výsledky

b*

Všichni pacienti, jejichž příjmení začíná na „b“.

*^b*

Všichni pacienti, jejichž křestní jméno začíná na „b“.

Jak zahrnout do vyhledávání pacienty z Quentry
Kroky

1.

Přihlaste se ke svému účtu Quentry tím, že v aplikaci Content Manager stisknete ikonu
Quentry.
POZNÁMKA: další informace naleznete v Uživatelské příručce k programu Quentry
Desktop.

2.

Pacienta vyhledejte podle popsaného postupu.
Ve výsledcích vyhledávání jsou zahrnuta data pacientů ze stránky quentry.com, která
odpovídají kritériím vyhledávání.

Jak vybrat pacienta pomocí funkce Browse...
Krok
Vyberte funkci Browse... a proveďte import dat DICOM z jiného umístění souboru.
Otevře se aplikace Windows Explorer (Průzkumník Windows) a budete vybídnuti,
abyste vybrali složku.

Ikony umístění úložiště
Ikony v Patient Selection signalizují, kde jsou uložena data pacienta. Pokud jsou data uložena na
více než jednom místě, zobrazuje se více ikon. Pokud jsou data uložena pouze na místním
zařízení, nezobrazuje se žádná ikona.
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Ikona

Umístění úložiště dat

Je použit filtr Browse... (viz str. 15)

Umístění úložiště Brainlab (např. Brainlab DICOM Proxy, centrální server
Brainlab)

PACS

Quentry

Připojené USB paměťové zařízení

Vložený disk CD/DVD

POZNÁMKA: ikony umístění úložiště Brainlab, Quentry a PACS se zobrazují pouze tehdy, jestliže
bylo použito vyhledávací pole.

Volba pacienta

①
Obrázek 2
Kroky
1.

Ze seznamu vyberte požadovaného pacienta.
Pacient se zvýrazní.
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Kroky
Klikněte na OK ①.
2.

POZNÁMKA: můžete být vyzváni, abyste vybrali data pacienta.

Klasifikace onemocnění
V závislosti na pracovním postupu můžete být vybídnuti, abyste vybrali klasifikaci onemocnění.
Pokud data pacienta klasifikaci onemocnění již obsahují, bude předem vybrána poslední
klasifikace.
V některých aplikacích Brainlab se informace zadané v tomto kroku použijí k automatickému
výběru odpovídajících datových sad, nástrojů a/nebo rozložení zobrazení.
POZNÁMKA: chcete-li tento krok přeskočit, stiskněte před provedením výběru tlačítko Skip.

①

②

③

④ ⑤

⑥
Obrázek 3
Kroky
1.

Vyberte oblast těla ①.

2.

Vyberte systém orgánu ②.

3.

Vyberte typ daného onemocnění ③.

4.

Volitelně: Vyberte kategorii daného onemocnění ④.

5.

Volitelně: Vyberte konkrétní onemocnění ⑤.

6.

Klikněte na Done ⑥.

POZNÁMKA: musíte vybrat klasifikaci onemocnění zleva doprava.
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2.1.2

Správa pacientů

Založení nového pacienta

①
Obrázek 4
Kroky

1.

2.
3.

V možnosti Manage, vyberte New.

Zadejte jméno, datum narození, pohlaví a ID pacienta.
Klikněte na Done ①.
Nový pacient je uložen a zvolen.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3
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Spojení dvakrát založeného pacienta

①

②

Obrázek 5
Kroky

1.

V možnosti Manage, vyberte na liště nástrojů možnost Merge ①.

2.

Zvolte pacienty, které chcete sloučit.
V dolní části obrazovky klikněte na Merge ②.

3.

4.

20

V dialogovém okně, které se otevře, zvolte cílového pacienta.
POZNÁMKA: po sloučení jsou všechna data uložena pod zvoleným jménem a ID. Pokud
byl již dříve zvolen pacient, je automaticky cílovým pacientem.

Pro zrušení sloučení kdykoli klikněte na ikonu Restore.
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Úprava informací o pacientovi

①
Obrázek 6
Kroky
1.

Zvolte pacienta (viz str. 15).

2.

V možnosti Manage, vyberte Edit.

3.

Klikněte na pole, které chcete upravit.

4.

POZNÁMKA: přestože jsou změny v aplikaci Patient Selection viditelné, k vlastní změně
dat dojde až při exportu. Nebudete-li data exportovat, změny se neuplatní.

Upravte informace o pacientovi, pak klikněte na Done ①, čímž údaje uložíte.

5.

Pro vrácení změn, které jste provedli v informacích o pacientovi, klikněte na
ikonu Restore.

Jak se vrátit na seznam pacientů
Krok
Při vytváření nebo úpravě údajů o pacientovi stiskněte Patient List, čímž se vrátíte
k výběru pacientů.
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Výběr a zpracování dat pacienta

Označení pacienta
Můžete pacienta označit, takže jeho data budou předem načtena do systému.

①
Obrázek 7
Krok
Klikněte na hvězdičku vedle pacientova jména.
Pacient se označí hvězdičkou ①.
POZNÁMKA: pacient zůstane označen, dokud se relace nezavře.

Vymazání pacienta

Obrázek 8
Kroky
1.

2.

3.

Zvolte pacienta, kterého chcete vymazat.

V možnosti Manage, vyberte Delete.
Otevře se dialog potvrzení.

Pacienta vymažete stisknutím tlačítka Delete.

POZNÁMKA: pacient se vymaže pouze z místního systému. Nevymaže se z vloženého
paměťového média ani z nemocniční sítě.
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2.2

Výběr dat

Obecné informace
Data jsou seřazena chronologicky a mohou být vybrána buď po zvolení pacienta, nebo po
otevření aplikace Brainlab (podívejte se do odpovídající Uživatelské příručky k programu).

Výběr dat

③

④

②

①

⑤
Obrázek 9
Kroky
1.

Zvolte pacienta.
Vyberte datové sady ①, které chcete použít.

2.

POZNÁMKA: datové sady s tmavě šedým podkladem ② patří do nějakého plánu. Výběrem jakékoli položky v plánu se zvýrazní celý plán. Z datových sad, které k žádnému plánu nepatří ③, můžete vybrat jednotlivé položky.
Data se zobrazí v oblasti SELECTED DATA ④.

3.

Stisknutím tlačítka OK ⑤ budete pokračovat.

Plány specifické pro aplikaci

①
②
③
Obrázek 10
Plány vytvořené pomocí určitých aplikací Brainlab obsahují doplňková metadata, jako jsou např.:
• klinický záměr (např. léčba, výzkum, udržování) ①
• ikona aplikace, pomocí níž byl plán uložen ②
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• přidružená anatomická krajina ③

Zrušení výběru dat

①

②

Obrázek 11
Možnosti
Pro zrušení výběru všech dat v daném plánu stiskněte tlačítko Deselect ①.
Pro zrušení výběru jednotlivé datové sady stiskněte tlačítko X ② hned vedle snímku.
Daný datový soubor již nebude pro softwarové aplikace k dispozici.

Sloučení dat
Pokud se v oblasti SELECTED DATA zobrazují data (např. trajektorie, objekty nebo fúze) a poté
je zvolen plán, otevře se následující dialogové okno.

Obrázek 12
Možnosti
Chcete-li přepsat a přidat chybějící obsah, stiskněte Merge.
Chcete-li odstranit dříve vybraná data a pouze vybrat obsah v rámci plánu, stiskněte Discard.
Chcete-li zachovat dříve vybraná data a nepřidávat nově vybraný plán, stiskněte Cancel.
POZNÁMKA: funkce Merge není u plánů specifických pro aplikaci k dispozici. Chcete-li do plánu
specifického pro aplikaci přidat doplňující data, vyberte nejprve plán specifický pro aplikaci a poté
zvolte doplňující data.

24
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Konvertované soubory

①

Obrázek 13
Plány označené symbolem „*“ ① byly automaticky konvertovány z rozšířeného formátu souboru
Brainlab na formát DICOM.
Naplánovaný obsah je třeba před použitím pečlivě zkontrolovat.
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Výběr dat
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3

CONTENT MANAGER

3.1

Úvod

3.1.1

Otevírání aplikací a zdrojů

Otevření aplikací a zdrojů

②

①

Obrázek 14
Možnosti
Pomocí aplikace Content Manager vyberte požadované zobrazení ① a poté vyberte aplikaci
nebo ikonu zdroje ②.
Přesuňte aplikaci nebo ikonu zdroje ② na požadovaný displej (šipka).
POZNÁMKA: schopnost zobrazení zdroje může záviset na konfiguraci kabelů Vašeho systému.
Více informací viz Příručka k obsluze systému nebo se obraťte na technickou podporu Brainlab.
POZNÁMKA: více informací o obsluze displeje viz str. 43.
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Je-li k dispozici více verzí
Je-li nainstalováno více verzí téže aplikace, budete vyzváni k výběru některé z nich.

Obrázek 15
Možnosti
Stiskněte START.
Není zvolena žádná výchozí verze.
Je-li tato možnost k dispozici, stiskněte Start by default, čímž označíte příslušnou verzi jako výchozí, a poté stiskněte START.
POZNÁMKA: zvolenou výchozí verzi můžete změnit kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci, čímž
se znovu otevře dialogové okno Multiple Versions Available.

Filtrovací softwarové aplikace a spouštění předem nakonfigurovaných pracovních postupů
V závislosti na konfiguraci vašeho systému se může obrazovka pro výběr lišit:
• Na obrazovce pro výběr lze zobrazit typy procedur, které lze na systému provádět. Chcete-li
sledovat filtrovaný výběr příslušných softwarových aplikací, stiskněte tlačítko pro odpovídající
postup.
• Pokud máte v systému nainstalován předem nakonfigurovaný pracovní postup, stiskněte
odpovídající tlačítko, čímž otevřete sadu úkolů, které se mají provést v definovaném pořadí.
Pokud je pro váš systém k dispozici pouze jedna možnost, spustí se automaticky.
POZNÁMKA: chcete-li zobrazit hlavní stránku aplikace Content Manager stiskněte tlačítko domů.
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Jak filtrovat a spustit předem nakonfigurované pracovní postupy

Obrázek 16
Krok
Stiskněte tlačítko s požadovanou procedurou nebo předem nakonfigurovaným pracovním postupem:
• Filtrovaný výběr nainstalovaných softwarových aplikací se otevře v aplikaci Content Manager
nebo
• V příslušné softwarové aplikaci se otevře první krok předem nakonfigurovaného pracovního
postupu.
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3.1.2

Přehled pracovního postupu

Primární úkoly

Obrázek 17
Pokud v systému nemáte nakonfigurovány žádné přednastavené pracovní postupy ani definované
procedury, otevře se při spuštění hlavní obrazovka aplikace Content Manager. Content Manager
je rozhraní pro přístup k aplikaci Patient Selection a k dalším nainstalovaným aplikacím nebo
připojeným zdrojům videa.
Níže jsou uvedeny příklady pracovních postupů pro provedení základních úkolů. K dispozici
můžete mít i další pracovní postupy v závislosti na druhu licence a konfiguraci systému.
Některé z kroků pracovního postupu jsou zaměnitelné a některé nemusí být použitelné v závislosti
na určité licenci a preferencích uživatele.

Jak spustit programové aplikace Brainlab z aplikace Content Manager
Kroky

Viz

1.

Zvolte pacienta.

Strana 15

2.

Zvolte zobrazení.

Strana 43

3.

Vyberte programovou aplikaci.

Strana 27

Jak načíst data pro pokročilé plánování v plánovacím softwaru
Viz

Kroky
1.

Zvolte pacienta.

Strana 15

2.

Vyberte data.

Strana 23

3.

Spusťte plánovací program (např. iPlan, Smartbrush, Image Fusion).

Strana 27

POZNÁMKA: obsah vytvořený pomocí plánovacího programu Brainlab se při spuštění aplikace
iPlan automaticky převede na rozšířený formát souboru Brainlab, aby bylo možné plánovat s
pomocí programu iPlan. Plány vytvořené v aplikaci iPlan se automaticky převedou zpět do
formátu DICOM. Převedené plány musí být před dalším použitím pečlivě zkontrolovány.
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Objekty vybrané pro aplikaci iPlan RT jsou převzorkovány na původní rozlišení a orientace
původní sady snímků se použije pro vykreslení struktur. Struktury v aplikaci iPlan RT
pečlivě zkontrolujte, protože se mohl změnit jejich objem a/nebo tvar.

Jak načíst pacienta a data pro navigaci
Kroky

Viz

1.

Zvolte pacienta.

Strana 15

2.

Pokud je to třeba, vyberte data.

Strana 23

3.

Spusťte navigační program.

Strana 27

Plán a přenos dat pro navigaci
Kroky

Viz

1.

Zvolte pacienta.

2.

Otevřete aplikaci DICOM Viewer / plánovací program Brainlab.

3.

Zvolte sady snímků a předem naplánovaný obsah.

4.

Upravte data podle potřeby.

5.

Stiskněte tlačítko Done v aplikaci DICOM Viewer/plánovacím programu
Brainlab.

6.

Spusťte navigační program.

Strana 15

Uživatelská příručka k programu

Strana 27

POZNÁMKA: obsah vytvořený pomocí plánovacího softwaru Brainlab se při spuštění aplikace
Cranial/ENT 2.1 a Spine & Trauma 3D 2.1 automaticky převede na rozšířený formát souboru
Brainlab. Konvertované plány je třeba před použitím pečlivě zkontrolovat.

Přenesení intraoperativních dat pro navigaci
Kroky

Viz

1.

V navigačním programu otevřete funkci načtení dat.
POZNÁMKA: tento krok se liší v závislosti na navigační aplikaci.

Uživatelská příručka k programu

2.

Vyberte příslušná data pacienta.

Strana 23

Klikněte na tlačítko Done.

Uživatelská příručka k programu

3.

Nebo:
Kroky
1.

Klikněte na tlačítko Domů pro přístup na hlavní obrazovku.

2.

Otevřete Patient Selection a vyberte Select.

3.

Zvolte příslušná data a upravte obsah podle potřeby.

4.

Klikněte na tlačítko Done.
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Použití navigačního systému s připojením Buzz
Kroky

32

Viz

1.

Připojte požadované zdroje videa a zapněte systémy.

Příručky k
obsluze systému

2.

Připojte navigační systém k systému Buzz.

Strana 59

3.

Vyberte pacienta a příslušná data.

Strana 15

4.

Zvolte navigační program.

Strana 27
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3.1.3

Hlavní obrazovka aplikace Content Manager

Přístup k hlavní obrazovce aplikace Content Manager
Způsoby přístupu na hlavní obrazovku aplikace Content Manager se liší v závislosti na
používaném systému Brainlab a softwarové aplikaci.
Tlačítko

Popis
Jestliže má váš systém Brainlab na přední straně monitoru hardwarové tlačítko
domovské obrazovky, můžete je kdykoli stisknout.

Na systémech Brainlab, které nedisponují hardwarovým tlačítkem domovské
obrazovky, můžete kdykoli stisknout plovoucí tlačítko domovské obrazovky.

Zvolte tlačítko Home v softwarové aplikaci.

Rozvržení
Hlavní obrazovka Content Manager je rozdělena na tři části:

①

②

③

Obrázek 18
Č.

Oblast

Funkce

①

Volba pacienta, export dat, otevření informací o programu, vypnutí.
Panel nástrojů POZNÁMKA: dostupnost možností v nástrojové liště se může lišit podle
zvoleného pracovního postupu.

②

Aplikace a
zdroje

Spusťte software Brainlab, spusťte aplikace, zobrazte zdroje videa.
POZNÁMKA: pokud je ikon příliš mnoho, aby se vešly na obrazovku, zobrazí se šipky umožňující posun doleva nebo doprava.

③

Ovládání displeje

Ovládání streamování a nahrávání, přehození nebo klonování displejů,
manipulace se zobrazeným obsahem.
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Tlačítka ovládacího panelu
Tlačítko

Funkce

Viz

Patient: Otevře výběr pacienta.

Strana 15

Disease: Otevře krok klasifikace onemocnění.

Strana 18

Data: Otevře výběr dat pacienta.

Strana 23

Connect: Otevře možnosti připojení k dalším obrazovkám a systémům.
POZNÁMKA: Connect je k dispozici na navigačních systémech a na
PC na op. sále.

Strana
57

Save As: Otevře se dialogové okno Save as Plan.
POZNÁMKA: zda je tlačítko aktivní, závisí na konfiguraci systému.

Strana
35

Export: Otevře dialog Export.

Strana
39

Settings: Otevře nabídku nastavení softwaru.

Strana
36

About: Otevřou se kontaktní informace společnosti Brainlab a máte
možnost aktivovat iHelp. Nabídka About rovněž identifikuje nainstalované softwarové aplikace a připojené systémy a rovněž poskytuje možnost odpojit systémy.

Strana
35 a str.
57

Minimize: Minimalizuje aplikaci Content Manager při používání plánoStrana
vací stanice nebo PC.
61
POZNÁMKA: zda je tlačítko aktivní, závisí na konfiguraci systému.

Finish: Otevře rozevírací nabídku s výběrem možnosti ukončit nebo
přepnout pracovní postup.
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Tlačítko

Funkce

Viz

Switch workflow: Slouží k návratu na stránku pro výběr pracovního
postupu v aplikaci Content Manager.

Strana
42

New Treatment: Odhlásí aktuálního uživatele a otevře nové ošetření.

Strana
42

Restart: Restartuje systém.

Strana
42

Shut down: Vypne systém.

Strana
42

Exit: Zavře aplikaci Content Manager.

Strana
42

POZNÁMKA: v některých pracovních postupech mohou být tlačítka Save As a Export
deaktivována nebo skryta. V takovém případě realizujte příslušné funkce v odpovídající vámi
spuštěné softwarové aplikaci.

Jak ručně uložit plán

①

Obrázek 19
Kroky
1.

Po provedení změn v datech pacienta stiskněte tlačítko Save As na hlavní obrazovce
Content Manager.
Otevře se dialogové okno Save as Plan.

2.

Přejete-li si, můžete otevřít možnost Plan name a upravit ji.

3.

Klikněte na tlačítko Save As ①.
Plán je pro daného pacienta uložen.
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POZNÁMKA: ručně můžete uložit libovolný počet plánů. Navíc se změny pravidelně automaticky
ukládají a přiřazují k pacientovi (např. při přepnutí na jiného pacienta nebo při ukončení
softwarové aplikace).

Nabídka Settings

②

③

①

Obrázek 20
Č.
①

36

Součást

Vysvětlení

Zaškrtávací políčko AlZaškrtnutím přepíšete výchozí orientaci v softwaru DICOM
ways Feet to Head - SuViewer.
pine for DICOM Viewer

②

View Orientation

Vyberte orientaci pohledu.
POZNÁMKA: výchozí pohled a jeho dostupnost závisí na zvoleném pracovním postupu.

③

Language

Změní jazyk ve všech aplikacích, v nichž je k dispozici odpovídající překlad.
Aby byla změna dokončena, restartujte systém.
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Nabídka About

①

②

③

Obrázek 21
Krok
Chcete-li otevřít nabídku About, stiskněte tlačítko About na nástrojové liště.
Č.

Záložka

Obsah

①

Info

• Kontaktní informace technické podpory společnosti Brainlab
• Připojení k iHelp
• Připojení k jiným systémům Brainlab, včetně funkce odpojení
• IP adresa

②

Patient Data Manager

• Verze a informace o stavu aplikací Content Manager a Patient Selection
• Informace o výrobci

③

Other

Verze a informace o stavu ostatních nainstalovaných softwarových aplikací

Aktivace iHelp
iHelp zajišťuje vzdálený přístup k technické podpoře od společnosti Brainlab. Před vstupem do
aplikace iHelp se spojte s technickou podporou Brainlab, protože před použitím této funkce je
nutné ji aktivovat.
POZNÁMKA: pro použití funkce iHelp je nutné mít připojení k internetu.
Kroky
1.

Klikněte na About na ovládacím panelu.

2.

V nabídce, která se otevře, vyberte možnost iHelp.

3.

Pro deaktivaci funkce iHelp stiskněte dané tlačítko znovu.
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Zdrojové ikony
Ikony dostupných zdrojů se objevují po připojení zařízení k systému a jeho zapnutí.
V případě, že se připojený zdroj neobjeví, klikněte na ikonu Refresh pro aktualizaci
připojených zdrojů.
POZNÁMKA: spuštěné video zdroje mohou poblikávat nebo přechodně zastavit,
když se zdroje obnovují.
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3.2

Export dat a ukončení programu

3.2.1

Export dat

Export dat

Obrázek 22
Kroky

1.

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Export.

2.

Zvolte data, která chcete exportovat (viz str. 39).
Klikněte na Export v dolní části obrazovky.
POZNÁMKA: exportují se pouze datové sady s oranžovým rámečkem.

3.

Vyberte cílové umístění exportu.
Lišta průběhu indikuje stav exportu.

Další funkce importu a exportu pro data ve formátu DICOM
V aplikaci Patient Selection v rámci možnosti Manage jsou k dispozici další funkce importu,
exportu a odstranění.
Dostupnost těchto funkcí závisí na konfiguraci systému. Chcete-li tyto funkce aktivovat nebo
deaktivovat, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab.
Tlačítko

Funkce
Import All: Importuje veškerá data ve formátu DICOM z připojeného zařízení USB
a uloží je na místní disk.
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Export dat a ukončení programu

Tlačítko

Funkce
Export All: Exportuje veškerá lokálně uložená data ve formátu DICOM na připojené
zařízení USB.

Delete All: Odstraní veškerá lokálně uložená data ve formátu DICOM.

Cíl exportu

Obrázek 23
Cíle
Vložené CD/DVD nebo USB paměťové zařízení.
Předem nastavené umístění v síti.
Pomocí možnosti Browse... zvolte složku v aplikaci Windows Explorer (Průzkumník Windows) a
exportujte plány, snímky obrazovky, videa a soubory PDF.
Odeslání na účet Quentry.
Umístění síťového úložiště DICOM RT.
POZNÁMKA: další informace naleznete v uživatelské příručce k programu Object Manipulation.
Chcete-li uložit data ve formátu DICOM na místní disk a do zvoleného cílového umístění, zaškrtněte políčko DICOM Burned-In Export.
POZNÁMKA: další informace naleznete v uživatelské příručce k programu Object Manipulation.
Chcete-li exportovat anonymizovaná data pacienta, zaškrtněte políčko Anonymize.
POZNÁMKA: data na místním systému zůstanou nezměněna. Jestliže jsou informace o pacientovi viditelné v samotném snímku, nebudou touto funkcí anonymizovány.
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Export naplánovaného obsahu
Obsah vytvořený pomocí plánovacího softwaru Brainlab se automaticky převede na rozšířený
formát souboru Brainlab, který lze použít v navigačních systémech. A rozšířený formát souboru
Brainlab lze převést zase zpět na formát DICOM.
Objekty vybrané pro export jsou převzorkovány na původní rozlišení a orientace původní sady
snímků se použije pro vykreslení struktur.
Exportované struktury pečlivě zkontrolujte, protože se mohl změnit jejich objem a/nebo tvar.

Data Quentry
Pro nahrání nebo stažení dat pacienta na quentry.com stiskněte tlačítko Quentry. Řiďte se
pokyny na obrazovce nebo můžete další informace získat v Uživatelské příručce k programu
Quentry Desktop.

Anonymizovaná data
Důležité! Anonymizace nezahrnuje důvěrné informace obsažené v pixelových datech
snímku (např. ID pacienta či datum narození).
Anonymizací se mění štítky DICOM s identifikujícími informacemi (např. se jménem pacienta, ID,
datem narození a adresou). Kompletní seznam štítků DICOM měněných během anonymizace,
jakož i další informace vám poskytne podpora společnosti Brainlab.
V případě, že je zapotřebí přísnější anonymizace (např. taková, která odstraní i privátní štítky
DICOM), kontaktujte podporu společnosti Brainlab. Nezapomínejte, že silnější profil anonymizace
může způsobit nečitelnost obsahu vygenerovaného programem Brainlab po anonymizaci.
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Export dat a ukončení programu

3.2.2

Ukončení programu

Obecné informace
Stisknutím tlačítka Finish otevřete dialogové okno s možnostmi ukončení.

Možnosti ukončení

Obrázek 24
Možnosti
Klikněte na Switch workflow chcete-li se vrátit k výběru pracovního postupu.
Klikněte na New treatment pro odhlášení aktuálního uživatele a otevření nového ošetření.
Klikněte na Restart, chcete-li systém restartovat.
Klikněte na Shut down pro vypnutí systému.
Klikněte na Exit, chcete-li zavřít aplikaci Content Manager.
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4

OVLÁDÁNÍ DISPLEJE

4.1

Rozvržení displeje

4.1.1

Přehled

Obecné informace
S rozvržením displeje a zobrazeným obsahem je možné na hlavní obrazovce Content Manager
manipulovat.

②

③

①

Obrázek 25
Č.

Součást

①

Volitelné funkce (viz str. 49)

②

Vybraný displej (označen šipkou)

③

Označení displeje
POZNÁMKA: označení se zobrazí v případě, že se používají více než dva displeje. Displeje mají přiřazené výchozí označení, které mohou být případně technickou podporou
Brainlab změněny.

Klávesové zkratky
• Aplikace Content Manager se minimalizuje pomocí Alt + tab.
• Aplikace Content Manager se minimalizuje pomocí loga Windows + m.

Přehazování displejů
Kroky
1.

Pro změnu pořadí displejů stiskněte a podržte displej, kterým chcete pohybovat.
Displej „vyskočí“, což znamená, že může být přesunut.
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Rozvržení displeje

Kroky
2.

Přesuňte displej na nové místo, pak jej uvolněte.

POZNÁMKA: přehodit displeje lze pouze na stejném systému.

Změna displeje pro ovládání
Symbol ručičky TOUCH TO TAKE CONTROL ① se objeví, když se aplikace simultánně otevře na
dvou dotykových obrazovkách (např. dvě zobrazení Curve). Zobrazení obsahující symbol ruky je
pouze v režimu prohlížení.

①
Obrázek 26
Kroky
1.

Klepněte jedenkrát na ručičku ① nebo kdekoli na displeji pro aktivaci ovládání.

2.

Displej lze nyní používat k ovládání softwaru.
Ručička zmizí a přesune se na druhý displej.

Nemožnost aktualizací

①

Obrázek 27
Když se zobrazovaný obsah právě neaktualizuje, objeví se na displeji ikona ①.
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Zobrazení se neaktualizuje, když přes aplikaci otevřete Content Manager, pokud aplikace není
otevřená ještě na jiné obrazovce. V případě záznamů a streamování uvidíte pod ikonou statický
obraz.
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Rozvržení displeje

4.1.2

Klonované displeje

Obecné informace
U systémů Curve je/jsou primární displej/e plně funkční a zaměnitelný/é. V případě použití
přidaného displeje je použití omezeno na klon primárního displeje.

①

②
Obrázek 28
Č.

Součást

①

Přidaný displej

②

Ikona kopie
POZNÁMKA: v případě, že chcete klonovat displej na přidaný displej, se objeví ikona ②.
Není možné interagovat s kopií přidaného displeje.

Stranový poměr může být na externích displejích nesprávný. Abyste se ujistili, že externí displej je
správný, proveďte kruhové měření nebo otevřete stávající snímek obsahující kruh (např. použijte
pokud možno předinstalovaného pacienta pojmenovaného jako BRAINLABTESTPATIENT). V
případě, že se kruh jeví jako šišatý nebo má jiný nesprávný tvar, kontaktujte technickou podporu
Brainlab.

Klonování displejů
V případě, že je displej klonován, je možné interagovat s oběma plně funkčními displeji.

②

①

Obrázek 29
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Kroky
1.

Klepněte na jeden displej ① a přetáhněte ho na druhý displej ②.

2.

Zvedněte prst z obrazovky.
Displej je zkopírován.

Nebo:

③

④

Obrázek 30
Kroky
1.

Vyberte klonovaný displej ③.

2.

Zvolte tlačítko Clone ④.

3.

Zvolte zdrojový displej.
Displej je zkopírován.

Rozmazaná obrazovka

Obrázek 31
Klonovaná obrazovka je rozmazaná, když se primární displej neaktualizuje. Pokud k tomu dojde,
zavřete Content Manager na hlavní obrazovce.
Může se to stát v těchto případech:
• Klonované displeje: Pokud je Content Manager otevřený přes aplikaci běžící na primárním
displeji, klonovaný displej bude rozmazaný.
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• Displeje připojených systémů (např. Buzz připojený ke Curve): Pokud je Content Manager
otevřený přes aplikaci běžící na primárním displeji, displej připojeného systému bude
rozmazaný. Pokud však aplikace běží na jiném displeji, který není zakryt aplikací Content
Manager, pak se takový připojený displej nebude jevit jako rozmazaný.

3D stereo displeje

①
Obrázek 32
Připojené 3D stereo displeje se zobrazují s ikonou 3D ①. 3D stereoskopické renderování objemu
lze zobrazit pouze na displejích s touto ikonou.

Nekompatibilní rozlišení displeje
Pokud je na připojeném displeji nekompatibilní rozlišení a snažíte se zobrazit navigační program,
indikuje ikona, že bylo detekováno nekompatibilní rozlišení.
POZNÁMKA: funkce streamování a záznamu mohou být na displejích s nekompatibilním
rozlišením omezené.
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4.2

Funkce streamování, záznamu a snímku
obrazovky

4.2.1

Přenášení

Obecné informace
Je možné streamovat výstup z displeje, který lze sledovat prostřednictvím portálu Live Stream
Portal (viz str. 52).
POZNÁMKA: dostupnost a flexibilita funkce přenášení závisí na druhu licence a konfiguraci
systému. Pro více informací kontaktujte technickou podporu Brainlab.
POZNÁMKA: přenos má zpoždění několik sekund a je komprimovaný. Obsah přenosu se nesmí
používat pro diagnostické účely.

Přenášení videa
Kroky

1.

Klikněte na Stream pod zvoleným displejem.

2.

Okolo displeje se objeví oranžový rámec indikující přenos.

3.

Pro zastavení přenosu opět klikněte na Stream.
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Funkce streamování, záznamu a snímku obrazovky

4.2.2

Záznam

Obecné informace
Je možné zaznamenávat výstup z displeje a také exportovat pro pozdější zobrazení.
POZNÁMKA: dostupnost a flexibilita funkce záznamu závisí na licenci a konfiguraci systému. Pro
více informací kontaktujte technickou podporu Brainlab.

Záznam videa
Kroky

1.

Klikněte na Record pod zvoleným displejem.

2.

Okolo displeje se objeví oranžový rámec indikující nahrávání.

3.

Pro zastavení nahrávání klikněte opět na Record.

Skladování a export nahrávek
Všechny nahrávky z ošetření se ukládají k datům pacienta.
Nahrávky jsou dostupné vzdáleně prostřednictvím OR Portal (viz str. 53) po zapnutí systému a
připojení k nemocniční síti.
Nahrávky je možné exportovat na paměťové zařízení USB prostřednictvím nabídky Export (viz
str. 39).
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4.2.3

Pořizování snímků obrazovky

Pořízení snímku obrazovky
Krok

Kliknutím na Screenshot pořídíte snímek zvolené obrazovky.

Skladování a export snímků obrazovky
Po volbě pacienta se všechny snímky obrazovky z ošetření uloží k datům pacienta.
Snímky obrazovky jsou dostupné vzdáleně prostřednictvím OR Portal (viz str. 53) po zapnutí
systému a připojení k nemocniční síti.
Snímky obrazovky je také možné exportovat na paměťové zařízení USB nebo do umístění v síti
prostřednictvím nabídky Export (viz str. 39).
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Live Stream Portal

4.3

Live Stream Portal

Jak zobrazit živé streamování

Obrázek 33
Kroky
1.

Zadejte do svého webového prohlížeče URL portálu Live Stream Portal.

2.

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů k serveru.

3.

Vyberte stream, který chcete sledovat v náhledech. Stream se otevře.
Chcete-li stream sledovat na celé obrazovce, vyberte jej znovu.

4.

Chcete-li jej opustit, klepněte kdekoli ve streamu, čímž jej minimalizujete, a poté stiskněte
tlačítko Back.

Funkce časového limitu
Portál Live Stream Portal disponuje funkcí automatického časového limitu. Pokud vyprší časový
limit, musíte zavřít prohlížeč a znovu se přihlásit, abyste mohli stream sledovat.
Chcete-li upravit délku intervalu časového limitu, kontaktujte technickou podporu společnosti
Brainlab.
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4.4

OR Portal

Obecné informace
OR Portal vám umožňuje zobrazovat záznamy a snímky obrazovky prostřednictvím vzdáleného
počítače.
POZNÁMKA: OR Portal se doporučuje používat na systémech Windows.

Přístup k informacím
Systém musí být zapnutý a připojený k nemocniční síti, aby byl zajištěn přístup k datům přes OR
Portal.
Přístupová adresa URL OR Portal je pro každý systém jedinečná a musí ji nakonfigurovat IT
oddělení vaší nemocnice.
V případě dotazů ohledně přístupu k OR Portal kontaktujte IT správce vaší nemocnice nebo
technickou podporu společnosti Brainlab.
POZNÁMKA: OR Portal je kompatibilní s většinou webových prohlížečů.

Přihlášení do OR Portal

Obrázek 34
Kroky

1.

Do webového vyhledávače zadejte přístupovou adresu URL.
POZNÁMKA: pokud používáte systém Buzz, který je propojený s aplikací Curve, zadejte
URL aplikace Buzz.

2.

Vložte uživatelské jméno a heslo.
Klikněte na OK pro připojení k OR Portal.
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OR Portal

Zobrazení snímků obrazovky a nahrávek

Obrázek 35
Kroky
1.

Klikněte na odpovídajícího pacienta v OR Portal.
Otevře se rozevírací seznam se všemi uloženými daty.

2.

Zvolte odpovídající data.

3.

Zvolte export nebo zobrazení dat.

POZNÁMKA: pro stažení všech dat najednou je dostupný ZIP soubor.
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Odhlášení z OR Portal

①

Obrázek 36
Kroky
1.

Stiskněte tlačítko Sign out ① na hlavní obrazovce aplikace OR Portal.

2.

Zavřete prohlížeč pro dokončení odhlášení.
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OR Portal
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5

PŘIPOJENÉ SYSTÉMY

5.1

Funkce připojení

Obecné informace
Je možné připojit navigační systém nebo PC op. sálu k systému Buzz. To umožní:
• použití další dotykové obrazovky;
• použití všech nainstalovaných aplikací na kterémkoli systému;
• zobrazování všech video zdrojů připojených k systému.

Rychlost obnovy snímku
Rychlost obnovy snímku závisí na kvalitě síťového připojení. Vysoká vytíženost sítě může snížit
rychlost obnovy snímku.

Připojení v integrovaném op. sále
Na integrovaném op. sále, kde se používá navigační systém upevněný na stropě a systém Buzz,
jsou obvykle tyto dva systémy připojeny po zapnutí kontinuálně.
K připojení systémů nejsou nutné žádné manuální kroky.

Připojovací tlačítka
Tlačítko

Funkce
• Otevře seznam dostupných systémů Buzz.
• Ze seznamu připojených systémů zvolte odpovídající systém Buzz.
POZNÁMKA: připojení mohou být spuštěna pouze z navigační stanice.

Zruší požadavek na připojení před potvrzením/zamítnutím u všech systémů Buzz.

Stisknutím ikony Accept na systému Buzz dokončíte připojení.
POZNÁMKA: pro dokončení připojení musí být připojení na systému Buzz potvrzeno.

Stisknutím ikony Reject na systému Buzz zamítnete připojení.
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Funkce připojení

Tlačítko

Funkce

About: Otevře informace o nainstalovaných programových aplikacích a připojených systémech a také možnost odpojení.
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5.2

Připojené systémy

5.2.1

Připojení a odpojení

Připojení k systému Buzz
Kroky

Na navigačním systému stiskněte Connect na hlavní obrazovce Content
Manager.

1.

2.

Ze seznamu zvolte odpovídající systém Buzz.

3.

Stiskněte Accept na systému Buzz.
Systémy jsou spojeny.

Odpojení systémů
Pro odpojení navigačního systému z Buzz máte následující možnosti:
Možnosti
Stiskněte tlačítko About.
Vyberte možnost Connections a poté Disconnect.
Klikněte na tlačítko Exit, pak zvolte New Treatment.

Připojení k systémům bez Content Manager
Pro připojení Buzz k navigačnímu systému, který nemá nainstalovaný Content Manager, musí
být připojení nakonfigurováno technickou podporou společnosti Brainlab. Jakmile je
nakonfigurováno, připojte jej stisknutím odpovídajících ikon v aplikaci Content Manager.
V závislosti na konfiguraci:
• můžete potvrdit připojení
• můžete získat náhled nebo úplnou kontrolu navigačního systému
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5.2.2

Použití připojených systémů

Spuštěný software
Software lze spustit z kteréhokoli zařízení, nicméně musí vždy běžet na systému, na který byl
nainstalován.
Aplikace nainstalované na navigačním systému (např. DICOM Viewer) mohou být spuštěny
pouze na Buzz při použití připojených systémů. Ten může být navíc spuštěn jen jednou.

Zobrazování video zdrojů
Zdroje videa je možné zobrazovat na jednom nebo obou zařízeních, bez ohledu na to, ke kterému
z nich je zdroj videa připojen.

Omezení
• V případě, že je nainstalován více než jeden systém Buzz najednou, může být k navigačnímu
systému připojen jen jeden.
• Content Manager může být současně zobrazen jen na jednom displeji. Chcete-li na svém
aktuálním displeji otevřít Content Manager, stiskněte tlačítko domovské obrazovky. Tím se
zavře na dříve aktivním displeji.
• Má-li se navigační aplikace zobrazit na systému Buzz, musí se zobrazovat také na navigačním
systému. Podobně platí, že aby se softwarová aplikace, která je nainstalována na systému
Buzz, zobrazovala na navigačním systému, musí se také zobrazovat na systému Buzz.
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5.2.3

PC op. sálu

Obecné informace
PC op. sálu je možné spojit se systémem Buzz.
Po připojení:
• Desktop PC op. sálu je možné zobrazit na interaktivní dotykové obrazovce.
• Systémy Buzz, navigační program a funkce nahrávání/streamování mohou být všechny
ovládány pomocí PC op. sálu.
POZNÁMKA: dostupnost této funkce závisí na typu licence.

Připojení a odpojení
Kroky

1.

2.

Pro připojení k systému Buzz stiskněte Connect na PC op. sálu.

Pro odpojení zavřete Content Manager na PC op. sálu.

Ikona op. sálu
Po připojení se pod položkou Tools na hlavní obrazovce Content Manager objeví ikona PC op.
sálu.
Použijte ikonu pro zobrazení PC op. sálu počítače na jiném displeji.

Funkce minimalizace
Content Manager lze na PC op. sálu minimalizovat stisknutím tlačítka minimalizace.
POZNÁMKA: Content Manager a další softwarové aplikace se minimalizují i pomocí klávesové
zkratky alt + tab.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3

61

Dálkové ovládání

5.3

Dálkové ovládání

Obecné informace
Funkce dálkového ovládání umožňuje uživateli ovládat systém Buzz pomocí tabletu.

Kompatibilita
Doporučuje se použít tablet s velikostí displeje nejméně 7 palců.

Než začnete
Je odpovědností uživatele, aby zajistil, že tablet bude náležitě připraven pro prostředí op. sálu a
že se bude používat správně.

Jak se připojit k dálkovému ovládání

Obrázek 37
Kroky
1.

Stiskněte ikonu Remote Control na hlavní obrazovce aplikace Content Manager.
Pokyny pro další kroky jsou uvedeny v dialogovém okně REMOTE CONTROL.

2.

Připojte tablet k síti WiFi uvedené v poli WIFI NAME.
POZNÁMKA: příslušné heslo lze zobrazit nebo skrýt, a to v závislosti na konfiguraci podpory Brainlab.

3.

Otevřete uvedenou URL v prohlížeči tabletu, čímž zahájíte propojení s dálkovým ovládáním.
Content Manager lze nyní ovládat pomocí tabletu a systému Buzz.

POZNÁMKA: dálkové ovládání lze spustit pouze pomocí dialogového okna REMOTE CONTROL
v systému Buzz. Připojit se pouze pomocí tabletu není možné.
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Omezení
• Navigační program nelze na tabletu zobrazit. Když se navigační program otevře, zobrazí se
odpovídající zpráva.
• Funkce dálkového ovládání může být aktivní vždy pouze na jednom tabletu.

Jak se odpojit od dálkového ovládání

Obrázek 38
Kroky
1.

Stiskněte ikonu Remote Control na hlavní obrazovce aplikace Content Manager.

2.

Stiskněte Disconnect v dialogovém okně REMOTE CONTROL.
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5.4

Videokonference

Obecné informace
Funkce videokonference umožňuje dvěma stranám vytvořit hlasové i obrazové propojení mezi
systémy:
• Buzz a Buzz
• Buzz a PC
• PC a PC

Kompatibilita
Videokonference na PC je kompatibilní pouze s prohlížečem Google Chrome.

Zahájení funkce videokonference
• Buzz: Po přihlášení jste automaticky k dispozici pro videokonference.
• PC: Chcete-li na PC zahájit videokonferenci, zadejte v prohlížeči Chrome přístupovou adresu
URL. Vaše přihlašovací údaje jsou stejné jako přihlašovací údaje do OR Portal operačního
sálu.
POZNÁMKA: na počítači můžete být vybídnuti, abyste vybrali příslušný mikrofon a kameru. Lze
volat také z počítače, který nemá videokameru.

Jak uskutečnit hovor

Obrázek 39
Kroky
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1.

Stiskněte ikonu Video Conferencing na hlavní obrazovce aplikace Content Manager
(pouze Buzz).

2.

Ze seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
POZNÁMKA: v seznamu kontaktů jsou zobrazeny pouze ty kontakty, které jsou online.
Kontakty jsou uživatelé Windows a jsou konfigurovány správcem nemocničních IT.

3.

Klikněte na Call.
Budete spojeni, když volaný hovor přijme.
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Jak přijmout nebo odmítnout příchozí hovory
Zvukový signál vás upozorní na příchozí hovor.

Obrázek 40
Kroky
1.
2.

Stiskněte ikonu Video Conferencing na hlavní obrazovce aplikace Content Manager
(pouze Buzz).
• Vyberte možnost Answer, čímž příchozí hovor přijmete.
• Vyberte možnost Decline, čímž příchozí hovor odmítnete.

Ovládací prvky mikrofonu a kamery
Kontrolní

Funkce
Když ovládací prvek Microphone posunete doleva, mikrofon ztlumíte.
Když ovládací prvek Camera posunete doleva, kameru vypnete.
Okno videa se objeví na vaší straně šedé. Váš kontakt již nemůže
video sledovat.

Jak ukončit hovor
Kroky
Klikněte na End Call.
Videokonference je ukončena.
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