ZAČÍNÁME
...............................................................................................................................................................................................................................................

Verze programu: Content Manager 2.x, Patient Selection 4.x

SPOUŠTĚNÍ PROGRAMU
• Přihlaste se do operačního systému.
Otevře se seznam pacientů.

VYHLEDÁNÍ PACIENTA
• Zadejte jméno pacienta nebo jiné identifikační údaje do
vyhledávacího pole.
• Mohou se zobrazit ikony označující umístění úložiště.

PŘEDNAČTENÍ ÚDAJŮ PACIENTA
• Označte pacienta hvězdičkou pro pozdější zobrazení.
Pacientova data jsou potom přednačtena do systému.
POZNÁMKA. Pacient zůstane označen, dokud se relace
nezavře.

FILTROVÁNÍ UMÍSTĚNÍ ÚLOŽIŠŤ
• Zaškrtněte políčko úložiště, které chcete prohledávat:
- Marked: Dříve vybraní a označení pacienti v aktuální
relaci.
- CD/USB: Data jsou umístěna na vloženém médiu CD/
USB.
- Browse...: Výběr dat v systému souborů uživatele.
- Worklist: Pouze pacienti v pracovním seznamu
zařízení.
POZNÁMKA. Zobrazené filtry se mohou lišit podle druhu
zařízení a nastavení systému.
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VÝBĚR PACIENTA
• Zvolte požadovaného pacienta ze seznamu pacientů.
Pacient se zvýrazní.
• Stiskněte tlačítko Select.
Nahrají se data pacienta.

VÝBĚR PRACOVNÍHO POSTUPU
• Vyberte ikonu pracovního postupu.
- Pokud máte v systému nainstalovány přednastavené
pracovní postupy, otevře se obrazovka s výběrem.
- Pokud je k dispozici pouze jeden pracovní postup,
vybírá se automaticky.
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VÝBĚR KLASIFIKACE ONEMOCNĚNÍ
V závislosti na pracovním postupu můžete být vybídnuti,
abyste vybrali klasifikaci onemocnění.
•
•
•
•
•
•
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Vyberte oblast těla a.
Vyberte orgánový systém s.
Vyberte typ konkrétního onemocnění d.
Vyberte kategorii konkrétního onemocnění f.
Volitelně: vyberte konkrétní onemocnění g.
Stiskněte tlačítko Done.

VÝBĚR DAT PACIENTA
...............................................................................................................................................................................................................................................

Verze programu: Content Manager 2.x, Patient Selection 4.x
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NAHRÁNÍ STUDIE PRO PROHLÍŽENÍ
Studie (samostatné obrázky se světle šedými okraji)
obsahuje data DICOM ze zdrojů obrazových materiálů.
• Vyberte jednotlivé obrázky vlevo.
Obrázky se zobrazí pod odkazem Selected Data a.
• Stiskněte tlačítko OK.

a

NAHRÁNÍ PLÁNU PRO PROHLÍŽENÍ
Plán (ohraničený v tmavě šedé) obsahuje obrazová data
již připravená nebo v plánu pro použití s pomocí
programu Brainlab.
• Vyberte kterýkoliv tmavošedě zvýrazněný obrázek
vlevo.
Všechny obrázky z plánu se zobrazí pod odkazem
Selected Data a.
• Stiskněte tlačítko OK.

DIALOGOVÉ OKNO SLOUČENÍ PLÁNŮ
Toto dialogové okno se otevře, pokud jsou vybrána data
(např objekty nebo fúze) a uživatel pak vybere plán.
• Chcete-li přepsat a přidat chybějící obsah, stiskněte
tlačítko Merge.
• Chcete-li pokračovat pouze s obsahem v rámci plánu,
stiskněte tlačítko Discard.
• Chcete-li zachovat dříve vybraná data a nepřidávat
nově vybraný plán, stiskněte tlačítko Cancel.

ZRUŠENÍ VÝBĚRU OBRÁZKŮ
• Pro zrušení výběru všech obrázků v plánu stiskněte
tlačítko Deselect.
• Můžete také zrušit výběr jednotlivých obrázků
stisknutím X vedle obrázků.
Nevybrané obrázky pak již nejsou k dispozici pro
programové aplikace.
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PŘIDÁNÍ NOVÝCH PACIENTŮ
...............................................................................................................................................................................................................................................
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OTEVŘENÍ SEZNAMU PACIENTŮ
• Na hlavní obrazovce aplikace Content Manager nebo
na stránce pro výběr pracovního postupu vyberte
položku Patient.
Otevře se seznam pacientů.

PŘIDÁNÍ PACIENTA
• Vyberte položku New v nabídce.

ULOŽENÍ PACIENTA
• Zadejte jméno, datum narození, pohlaví a ID pacienta.
• Stiskněte tlačítko Done.
Nový pacient je uložen a vybrán.
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UKLÁDÁNÍ, EXPORT A UKONČENÍ PROGRAMU
...............................................................................................................................................................................................................................................
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UKLÁDÁNÍ PLÁNU

a
s
d

• Po provedení změn v údajích pacienta stiskněte tlačítko
Save nebo Save as na hlavní obrazovce aplikace
Content Manager.
Otevře se dialogové okno Save as Plan a.
• Podle potřeby vyberte název plánu, který chcete
upravit s.
• Stiskněte tlačítko Save As d.
POZNÁMKA. Možnost uložení závisí na nastaveném
pracovním postupu.

EXPORT DAT - KROK 1
• Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Export.

EXPORT DAT - KROK 2
• Zvolte data, která chcete exportovat.
Export bude proveden jen pro oranžově označená data.
• Stiskněte tlačítko Export v dolní části obrazovky.

URČENÍ MÍSTA PRO ULOŽENÍ EXPORTOVANÝCH
DAT
•
•
•
•

Úložiště CD/DVD
Úložiště USB
Předem nastavené umístění v síti
Browse...: výběr složky v programu Windows Explorer
(Průzkumníku Windows)
• Odeslání do účtu Quentry
• Uložení datových sad DICOM Burned-In na místní disk
• Síťové úložiště DICOM RT
POZNÁMKA. Ostatní místa pro uložení dat jsou dostupná
podle konfigurace systému.
Strana 7 z 8

Poznámka. Tato příručka nenahrazuje uživatelské příručky.

EXPORT NAPLÁNOVANÉHO OBSAHU
Obsah vytvořený v plánovacím programu Brainlab si po
exportu zachová původní formát. Například data DICOM
zůstanou ve formátu DICOM a data v pokročilém formátu
Brainlab si zachovají pokročilý formát Brainlab.
POZNÁMKA. Pokud chcete změnit výchozí nastavení,
aby se obsah po exportu převedl do jiného formátu,
kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab.

ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKA EXPORTU
• DICOM Burned-In Export: Trvale začlení obrysy
segmentovaného objektu do sady snímků DICOM MR.
POZNÁMKA. Ke strukturám pod obrysy Burned-In nelze
později získat přístup. Sady snímků Burned-In používejte
pouze s původními sadami snímků MR.
• Možnost Anonymize vyberte, pokud chcete
anonymizovat exportovaná data.
POZNÁMKA. Data v místním systému se nezmění.

UKONČENÍ PROGRAMU
• Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Finish.
• Stisknutím tlačítka Finish se otevře rozevírací nabídka
pro:
- přepnutí pracovního postupu,
- otevření možností příkazu Finish (v závislosti na
systému).

MOŽNOSTI UKONČENÍ
• New treatment: odhlásí aktuálního uživatele a otevře
nové ošetření.
• Restart: restartuje systém.
• Shut down: vypne systém.
• Exit: zavře aplikaci Content Manager.
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