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ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ НА 
ПАЦИЕНТСКИТЕ ДАННИ

• Маркирайте пациенти със звезда за по-късно 
преглеждане.
Тогава пациентските данни се зареждат предварително 
в системата.

ЗАБЕЛЕЖКА: пациентът остава маркиран до 
приключване на сесията.

ПЪРВИ СТЪПКИ

СТАРТИРАНЕ НА СОФТУЕРА И ТЪРСЕНЕ НА 
ПАЦИЕНТИ

• Влезте в системата си. 
Отваря се списъкът с пациенти.

• Въведете името и идентифициращата пациента 
информация в полето за търсене.

• Възможно е да се покажат икони, идентифициращи 
хранилището на данните.

ФИЛТРИРАНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯТА ЗА 
СЪХРАНЕНИЕ

• Изберете квадратче за отметка, за да търсите 
наличните опции за места за съхранение.
- Marked: Предварително избрани маркирани пациенти 
в текущата сесия.

- CD/USB: Данни, заредени на поставен CD/USB носител.
- Browse...: Изберете данни от своята файлова система.
- Worklist: Само пациенти от работния списък на 
устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: списъкът с филтри може да се променя 
според конфигурацията на устройството и системата.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТА

• Изберете желания пациент от списъка с пациенти. 
Пациентът се осветява в оранжево.

• Изберете Select. 
Пациентските данни се зареждат.
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ИЗБОР НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕ

В зависимост от работния поток може да получите 
подкана да изберете класификация на заболяването.

• Изберете областта на тялото a.
• Изберете системата от органи s.
• Изберете типа на конкретното заболяване d.
• Изберете категорията на конкретното заболяване f.
• Опционално: изберете конкретното заболяване g.
• Изберете Done.

ИЗБОР НА РАБОТЕН ПОТОК

Изберете иконата на работния поток.

• Ако са инсталирани предварително конфигурирани 
работни потоци, се отваря екран за избор.

• Ако е наличен само един работен поток, работният 
поток се избира автоматично.

a s d f g



...............................................................................................................................................................................................................................................

Забележка: този документ не замества ръководството за потребителя.Стр. 3/12

ИЗТРИВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

• Отворете Manage a и изберете Delete s.
• Изберете пациентите, които искате да изтриете, от 

Patient List.
• Изберете Delete в горната част на основния екран.
• Изберете Delete от диалоговия прозорец, който се 
отваря, за да потвърдите изтриването.

ЗАБЕЛЕЖКА: пациентите са изтрити само от 
локалната система. Те не са изтрити от поставения 
носител за съхранение или от болничната мрежа.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЦИЕНТСКИ ДАННИ

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

• Отворете Manage a и изберете Merge s.
• Изберете пациентите, които искате да обедините, от 

Patient List.
• Изберете Merge в горната част на основния екран.
• Изберете целевия пациент от диалоговия прозорец, 
който се отваря.

• Изберете OK, за да потвърдите.

ЗАБЕЛЕЖКА: след обединяването всички данни се 
съхраняват под избраното име и ИД. Ако даден 
пациент е бил предварително избран, този пациент 
автоматично става целеви пациент.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ПРЕГЛЕЖДАНЕ

Едно изследване (индивидуални образи със светло сива 
граница) съдържа DICOM данни от образни източници.

• Изберете индивидуалните образи отляво.
Образите се показват под Selected Data a.

• Изберете OK.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ПРЕГЛЕЖДАНЕ

Един план (ограден в тъмно сиво) съдържа данни за 
образи, подготвени или планирани с помощта на 
софтуер на Brainlab.

• От лявата област изберете произволен образ, ограден 
в тъмно сиво. 
Всички образи от плана се показват под Selected Data a.

• Изберете OK.
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ДИАЛОГОВ ПРОЗОРЕЦ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА 
ПЛАН

Отваря се диалогов прозорец, ако са избрани данни 
(напр. обекти или сливания) и след това е избран план.

• Изберете Merge, за да презапишете и да добавите 
ново съдържание.

• Изберете Discard, за да отхвърлите данните и да 
продължите само със съдържанието в рамките на 
плана.

• Изберете Cancel, за да запазите избраните данни и да 
не отхвърлите избрания план.

РАЗМАРКИРАНЕ НА ОБРАЗИ

• Размаркирайте всички образи от даден план, като 
изберете Deselect a.

• Също така можете да размаркирате отделни образи, 
като изберете X до образа.

ЗАБЕЛЕЖКА: размаркираните образи не са налични 
за допълнителен преглед в софтуерните приложения.

ЗАПИС НА ПЛАН

• След като направите промени в пациентски данни, 
изберете Save или Save as в основния екран на 
Content Manager.
Отваря се диалоговият прозорец Save as Plan a.

• Ако искате, изберете името на плана, за да го 
редактирате s.

• Изберете Save As d.

ЗАБЕЛЕЖКА: достъпността на записването зависи от 
работния поток.
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ИЗБИРАНЕ НА ДАННИ (АЛТЕРНАТИВА)

ОБОСНОВКА

Data Selection също така може да показва пациентски 
данни с помощта на изглед на времева линия. Времевата 
линия a показва пациентски данни на базата на 
анатомичното състояние на пациентите към датата на 
нанасяне.

ЗАБЕЛЕЖКА: това зависи от конфигурацията на 
системата.

ОБЩ ПРЕГЛЕД

a Load Data: Зарежда допълнителни данни от по-ранна 
дата във времевата линия.

s SUGGESTED DATA: Показва данните, които 
софтуерът счита за най-уместни.

d See All Data: Показва всички данни в рамките на 
даден клъстер от данни.

f Events: Служи за създаване на нови събития във 
времевата линия за документиране на промяна в 
анатомичното състояние на пациентите.

ПОДРОБЕН ИЗГЛЕД

Избирането на See All Data показва по-подробен изглед 
на всички налични данни, включително:

• Автоматично записани сесии, планове, образи, обекти, 
траектории и т.н.

• Използвайте полето за търсене s за откриване на 
вашите данни.

Прелистете през обектите на данни или потърсете 
резултати с помощта на стрелките a.

СЪЗДАВАНЕ НА СЪБИТИЯ

• Изберете Events от лентата с инструменти, след което 
New Event.
Отваря се диалогов прозорец a.

• Изберете типа на събитието с помощта на падащото 
меню.

• Можете да актуализирате предварително попълненото 
поле за име и по избор да добавите описание.

• Изберете OK, когато е готово.
Събитието ще се създаде върху времевата линия.
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ

Ако изтриете неумишлено даден елемент, е възможно да 
го възстановите, като извършите следното:

• Изберете елемента от Recycle Bin a.
• Изберете Restore s.
Елементът се възстановява обратно в първоначалния 
клъстер от данни.

sa
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ДОБАВЯНЕ НА НОВИ ПАЦИЕНТИ

ОТВАРЯНЕ НА СПИСЪКА С ПАЦИЕНТИ

• Изберете Patient от основния екран на Content 
Manager или от страницата за избор на работен поток.
Отваря се списъкът с пациенти.

ДОБАВЯНЕ НА ПАЦИЕНТ

• Изберете New от менюто.

ЗАПИС НА ПАЦИЕНТА

• Въведете име на пациента, дата на раждане, пол и ИД.
• Изберете Done.
Новият пациент е записан и избран.
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ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ

ИЗБОР НА ОФОРМЛЕНИЕ

• Изберете Layout.
• Изберете от наличните опции.

ЗАБЕЛЕЖКА: не можете да маршрутизирате 
приложения или инструменти към оформления, 
различни от единичното оформление, само 
източници. С помощта на Clear можете да премахнете 
съдържанието (източника), но да запазите 
оформлението.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА НАСТРОЙКА

• Изберете своето предпочитано оформление за всеки 
дисплей.

• Извършете своето предпочитано маршрутизиране 
(приложения или източници към дисплеите). 

• Изберете Settings от лентата с инструменти.
• Изберете Create New от диалоговия прозорец Presets.
При подканата добавете име.

• Изберете OK.

ИЗБОР НА ПРЕДВАРИТЕЛНА НАСТРОЙКА

• Отворете падащото меню вътре в Content Manager.
• Изберете своята предварителна настройка.

ЗАБЕЛЕЖКА: падащото меню е налично само ако 
вече имате записани предварителни настройки.
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ЕКСПОРТИРАНЕ НА ДАННИ – СТЪПКА 2

• Изберете данните, които искате да експортирате.
Само наборите от данни, оградени в оранжево, се 
експортират.

• Изберете Export в дъното на екрана.

ЕКСПОРТИРАНЕ И ИЗХОД

ЕКСПОРТИРАНЕ НА ДАННИ – СТЪПКА 1

• Изберете Export на основния екран.

ОПЦИИ ЗА МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ НА 
ЕКСПОРТИРАНЕ

• USB място за съхранение
• Предварително конфигурирано местоположение в 
мрежата

• Browse...: Изберете папка в Windows Explorer
• Мрежово място за съхранение на DICOM RT 

ЗАБЕЛЕЖКА: други местоназначения може да са 
налични според конфигурацията на системата.

ЕКСПОРТИРАНЕ НА ПЛАНИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ

Експортирането в целево местоназначение на Brainlab 
Advanced File задейства конвертирането на DICOM 
данни на Brainlab Advanced File.

Софтуерна версия: Patient Data Manager 2.5
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Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 Munich
Германия

Европа, Африка, Азия, Австралия: +49 89 991568 1044
САЩ, Канада, 
Централна и Южна Америка: +1 800 597 5911
Япония: +81 3 3769 6900
Франция: +33 800 676 030

Имейл: support@brainlab.com

АВТОРСКО ПРАВО:

Това ръководство съдържа собствена 
информация, защитена с авторско право. 
Нито една част от това ръководство не може да 
бъде възпроизвеждана или превеждана без 
изричното писмено съгласие на Brainlab.

ОТГОВОРНОСТ:

Това ръководство подлежи на 
промени без предизвестие и не 
представлява ангажимент от страна 
на Brainlab. 

За допълнителна информация 
направете справка с раздела 
„Ограничения на отговорността“ в 
Стандартните правила и условия за 
продажби на Brainlab.

ИЗХОД ОТ СОФТУЕРА

Изберете Finish и използвайте опциите в диалоговия 
прозорец, за да излезете, затворите или рестартирате 
софтуера; да изключите, да започнете ново лечение или 
да превключите на нов работен поток.

ЗАБЕЛЕЖКА: опциите може да се различават в 
зависимост от платформата ви.

КВАДРАТЧЕТА ЗА ОТМЕТКА ЗА ЕКСПОРТИРАНЕ

• DICOM Burned-In Export: Перманентно интегрира 
контурите на сегментиран обект в серия от МР образи 
на DICOM.

ЗАБЕЛЕЖКА: по-късно не може да се осъществява 
достъп до структурите, вградени в контура Burned-In. 
Използвайте серия образи Burned-In само заедно 
с първоначалните серии от МР образи.

• Изберете Anonymize, за да анонимизирате 
експортираните данни. Данните в локалната система 
остават без промяна.

ЕКСПОРТИРАНЕ НА ШИФРОВАНИ ДАННИ

• Encrypted export for support: Изберете това квадратче 
за отметка, за да шифровате съдържанието на 
експортираните данни за поддръжката на Brainlab. 

ЗАБЕЛЕЖКА: шифрованите експортирания включват 
регистрационни файлове и информация за лечение.

ОПЦИИ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ

• Switch Workflow: Връща към избора на работен поток.
• New Treatment: Прекратява сесията на текущия 
потребител и отваря ново лечение.

• Restart: Рестартира системата.
• Shut down: Изключва системата.
• Exit: Затваря Content Manager.

*60918-07BG*Редакция на документа: 1.1

Номер на артикул: 60918-07BG
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