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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ

• Καταχωρήστε το όνομα του ασθενούς ή άλλα στοιχεία 
ταυτοποίησης στο πεδίο αναζήτησης.

• Μπορεί να εμφανιστούν εικονίδια που να προσδιορίζουν 
την τοποθεσία αποθήκευσης.

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

• Συνδεθείτε στο σύστημά σας. 
Ανοίγει η λίστα ασθενών.

ΠΡΟΦΟΡΤΩΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

• Σημειώστε τους ασθενείς με αστερίσκο για προβολή 
αργότερα.
Στη συνέχεια, τα δεδομένα ασθενούς προφορτώνονται στο 
σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασθενής φέρει την επισήμανση μέχρι να 
κλείσει η συνεδρία.

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

• Επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου για να πραγματοποιήσετε 
αναζήτηση στις διαθέσιμες επιλογές αποθήκευσης:
- Marked: Επισημασμένοι ασθενείς που είχαν επιλεγεί 
προηγουμένως στην τρέχουσα συνεδρία.

- CD/USB: ∆εδομένα που βρίσκονται σε τοποθετημένα 
μέσα CD/USB.

- Browse...: Επιλέξτε δεδομένα από το σύστημα αρχείων.
- Worklist: Μόνο ασθενείς από τη λίστα εργασιών της 
συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λίστα φίλτρων μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με 
τη διαμόρφωση της συσκευής και του συστήματος.

Εκδόσεις λογισμικού: Content Manager 2.x, Patient Selection 4.x
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Επιλέξτε ένα εικονίδιο ροής εργασιών.
- Αν έχουν εγκατασταθεί προδιαμορφωμένες ροές 
εργασιών, ανοίγει μια οθόνη επιλογής.

- Αν είναι διαθέσιμη μόνο μία ροή εργασιών, αυτή 
επιλέγεται αυτόματα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

• Επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε από τη λίστα ασθενών. 
Ο ασθενής εμφανίζεται με επισήμανση.

• Επιλέξτε Select. 
Γίνεται φόρτωση των δεδομένων ασθενούς.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Ανάλογα με τη ροή εργασιών, μπορεί να σας ζητηθεί να 
επιλέξετε ταξινόμηση ασθενειών.

• Επιλέξτε περιοχή σώματος a.
• Επιλέξτε σύστημα οργάνων s.
• Επιλέξτε συγκεκριμένο τύπο ασθένειας d.
• Επιλέξτε συγκεκριμένη κατηγορία ασθένειας f.
• Προαιρετικά: επιλέξτε τη συγκεκριμένη ασθένεια g.
• Επιλέξτε Done.

a s d f g
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ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ένα πλάνο (με σκούρο γκρι περίγραμμα) περιέχει δεδομένα 
εικόνας που προετοιμάστηκαν ή προγραμματίστηκαν με το 
λογισμικό Brainlab.

• Επιλέξτε όποια εικόνα έχει σκούρο γκρι περίγραμμα στα 
αριστερά. 
Όλες οι εικόνες από το πλάνο εμφανίζονται στην περιοχή 
Selected Data a.

• Επιλέξτε OK.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Μια εξέταση (μεμονωμένες εικόνες με ανοιχτό γκρι 
περίγραμμα) περιέχει δεδομένα DICOM από απεικονιστικές 
πηγές.

• Επιλέξτε τις μεμονωμένες εικόνες από αριστερά.
Οι εικόνες εμφανίζονται στην περιοχή Selected Dataa.

• Επιλέξτε OK.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΝΟΥ

Το παράθυρο διαλόγου ανοίγει αν επιλέγονται δεδομένα 
(π.χ. αντικείμενα ή συγχωνεύσεις) και έπειτα επιλέγεται 
πλάνο.

• Επιλέξτε Merge για να αντικαταστήσετε και να προσθέσετε 
περιεχόμενο που λείπει.

• Επιλέξτε Discard για να συνεχίσετε μόνο με το 
περιεχόμενο εντός του πλάνου.

• Για να διατηρήσετε τα δεδομένα που επιλέξατε 
προηγουμένως και να μην προσθέσετε το πλάνο που μόλις 
επιλέξατε, επιλέξτε Cancel.

ΑΠΟΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

• Αποεπιλέξτε όλες τις εικόνες από ένα πλάνο με την 
επιλογή Deselect.

• Εναλλακτικά, αποεπιλέξτε τις μεμονωμένες εικόνες 
επιλέγοντας το X δίπλα από την εικόνα.

Οι αποεπιλεγμένες εικόνες δεν είναι πλέον διαθέσιμες για 
εφαρμογές λογισμικού.

Εκδόσεις λογισμικού: Content Manager 2.x, Patient Selection 4.x

a

a
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΙΣΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

• Επιλέξτε Patient από την κύρια οθόνη του Content 
Manager ή τη σελίδα επιλογής ροής εργασιών.
Ανοίγει η λίστα ασθενών.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

• Επιλέξτε New από το μενού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

• Καταχωρήστε το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο 
και το ID του ασθενή.

• Επιλέξτε Done.
Ο νέος ασθενής έχει αποθηκευτεί και επιλεγεί.

Εκδόσεις λογισμικού: Content Manager 2.x, Patient Selection 4.x
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ΕΞΑΓΩΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - ΒΗΜΑ 1

• Επιλέξτε Export στην κύρια οθόνη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΝΟΥ

• Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές στα δεδομένα ασθενούς, 
επιλέξτε Save ή Save as στην κύρια οθόνη του Content 
Manager.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Save as Plan a.

• Εάν θέλετε, επιλέξτε το όνομα του πλάνου για να το 
επεξεργαστείτε s.

• Επιλέξτε Save As d.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα της επιλογής αποθήκευσης 
εξαρτάται από τη ροή εργασιών.

ΕΞΑΓΩΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - ΒΗΜΑ 2

• Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να εξάγετε.
Θα γίνει εξαγωγή μόνο των συνόλων δεδομένων με 
πορτοκαλί περίγραμμα.

• Επιλέξτε Export στο κάτω μέρος της οθόνης.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

• Αποθήκευση σε CD/DVD
• Αποθήκευση σε USB
• Προδιαμορφωμένη θέση δικτύου
• Browse...: επιλέξτε ένα φάκελο στο Windows Explorer 

(Εξερεύνηση των Windows)
• Μεταφόρτωση σε λογαριασμό Quentry
• Αποθηκεύστε σύνολα δεδομένων DICOM Burned-In στην 
τοπική σας μονάδα δίσκου

• Αποθήκευση δικτύου DICOM RT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να είναι διαθέσιμοι και άλλοι 
προορισμού, ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος.

Εκδόσεις λογισμικού: Content Manager 2.x, Patient Selection 4.x

a
s
d
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Str. 9
 81829 Munich
 Γερμανία

Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αυστραλία: 
+49 89 991568 1044
Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κεντρική και Νότια 
Αμερική: +1 800 597 5911
Ιαπωνία: +81 3 3769 6900
Γαλλία: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ∆ΙΚΑΙΏΜΑΤΑ:

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιοκτησιακές 
πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από τη 
νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση 
μέρους ή του συνόλου αυτού του οδηγού χωρίς τη 
ρητή, γραπτή άδεια της Brainlab. 

ΕΥΘΎΝΗ:

Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξει 
χωρίς προειδοποίηση και δεν αποτελεί 
δέσμευση από την πλευρά της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Περιορισμοί 
σχετικά με την αποποίηση ευθύνης» 
στους Βασικούς όρους και 
Προϋποθέσεις πώλησης της Brainlab.

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

• Επιλέξτε Finish στην κύρια οθόνη.
• Αν πατήστε την επιλογή Finish, ανοίγει ένα 
αναπτυσσόμενο μενού, για:
- Αλλαγή της ροής εργασιών, ή
- Άνοιγμα των επιλογών Finish (εξαρτάται από 
το σύστημα).

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με το λογισμικό 
προγραμματισμού Brainlab διατηρεί την αρχική του μορφή 
όταν γίνεται εξαγωγή. Για παράδειγμα, τα δεδομένα DICOM 
παραμένουν ως DICOM και τα δεδομένα σε προηγμένη 
μορφή αρχείου Brainlab παραμένουν ως προηγμένη μορφή 
αρχείου Brainlab.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
ώστε το περιεχόμενο να μετατραπεί σε άλλη μορφή κατά την 
εξαγωγή, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Brainlab.

ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

• DICOM Burned-In Export: Ενσωματώστε μόνιμα τα 
περιγράμματα ενός τμηματοποιημένου αντικειμένου σε μια 
σειρά εικόνων MR DICOM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόσβαση στις δομές κάτω από το 
περίγραμμα Burned-In δεν μπορεί να γίνει σε επόμενο 
στάδιο. Χρησιμοποιείτε τη σειρά εικόνων Burned-In μόνο 
μαζί με την αρχική σειρά εικόνων MR.

• Επιλέξτε Anonymize για να ανωνυμοποιήσετε τα 
εξαγόμενα δεδομένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδομένα στο τοπικό σύστημα δεν έχουν 
αλλάξει.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΕΛΟΥΣ

• New treatment: αποσυνδέει τον τρέχοντα χρήστη 
και ανοίγει μια νέα θεραπεία.

• Restart: επανεκκινεί το σύστημα.
• Shut down: τερματίζει τη λειτουργία του συστήματος.
• Exit: κλείνει το Content Manager.
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