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PATIËNTGEGEVENS VOORAF LADEN

• Markeer patiënten met een sterretje om later te bekijken.
De patiëntgegevens worden vervolgens in het systeem 
ingelezen.

OPMERKING. De patiënt blijft gemarkeerd totdat de 
sessie wordt gesloten.

AAN DE SLAG

DE SOFTWARE STARTEN EN ZOEKEN NAAR 
PATIËNTEN

• Log in op uw systeem. 
De patiëntenlijst wordt geopend.

• Vul in het zoekveld de naam van de patiënt of de 
identificerende informatie in.

• Er kunnen pictogrammen worden getoond die de 
opslaglocatie aanduiden.

OPSLAGLOCATIES FILTEREN

• Selecteer een selectieveld om te zoeken naar de 
beschikbare mogelijkheden voor opslag:
- Marked: eerder geselecteerde patiënten die in de huidige 

sessie gemarkeerd zijn.
- CD/USB: gegevens die zich bevinden op geplaatste 

CD/USB-media.
- Browse...: selecteer gegevens uit uw bestandssysteem.
- Worklist: alleen patiënten die vermeld staan op de 

apparaatwerklijst.

OPMERKING. De filterlijst kan wijzigen, afhankelijk van 
apparaat en systeemconfiguratie.

DE PATIËNT SELECTEREN

• Selecteer de gewenste patiënt uit de patiëntenlijst. 
De patiënt wordt oranje gemarkeerd.

• Kies Select. 
De patiëntgegevens worden geladen.
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DE ZIEKTECLASSIFICATIE SELECTEREN

Afhankelijk van de workflow kan worden gevraagd een 
ziekteclassificatie te selecteren.

• Selecteer het deel van het lichaam a.
• Selecteer het orgaansysteem s.
• Selecteer het specifieke ziektetype d.
• Selecteer de specifieke ziektecategorie f.
• Optioneel: selecteer de specifieke ziekte g.
• Selecteer Done.

EEN WORKFLOW SELECTEREN

Selecteer een workflowpictogram.

• Indien er vooraf geconfigureerde workflows zijn 
geïnstalleerd, wordt een selectiescherm geopend.

• Als er slechts één workflow beschikbaar is, wordt deze 
workflow automatisch geselecteerd.

a s d f g
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PATIËNTEN VERWIJDEREN

• Open Manage a en selecteer Delete s.
• Selecteer de patiënt(en) die u wilt verwijderen uit de 

Patient List.
• Selecteer Delete boven aan het hoofdscherm.
• Selecteer Delete in het dialoogvenster dat wordt geopend 

om de verwijdering te bevestigen.

OPMERKING. Patiënten worden alleen van het lokale 
systeem verwijderd. Zij worden niet verwijderd van het 
aangesloten opslagmedium of ziekenhuisnetwerk.

PATIËNTGEGEVENS BEHEREN

PATIËNTEN FUSEREN

• Open Manage a en selecteer Merge s.
• Selecteer in de Patient List de patiënt(en) die u wilt 

fuseren.
• Selecteer Merge boven aan het hoofdscherm.
• Selecteer de beoogde patiënt in het dialoogvenster dat 

wordt geopend.
• Selecteer OK ter bevestiging.

OPMERKING. Na de fusie worden alle gegevens 
opgeslagen onder de geselecteerde naam en ID. Als een 
patiënt al eerder werd geselecteerd, is deze patiënt 
automatisch de doelpatiënt.

GEGEVENS LADEN OM TE BEKIJKEN

Een onderzoek (individuele beelden met een lichtgrijs kader) 
bevat DICOM-gegevens van beeldvormingsbronnen.

• Selecteer aan de linkerkant de individuele beelden.
De beelden worden weergegeven onder Selected Data a.

• Selecteer OK.

EEN PLAN LADEN OM TE BEKIJKEN

Een plan (met een donkergrijs kader) bestaat uit 
beeldgegevens die geprepareerd of gepland zijn met 
software van Brainlab.

• Selecteer aan de linkerkant een afbeelding met een 
donkergrijs kader. 
Alle beelden van het plan worden weergegeven onder 
Selected Data a.

• Selecteer OK.
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DIALOOGVENSTER PLANNEN SAMENVOEGEN

Er wordt een dialoogvenster geopend wanneer er gegevens 
(bijv. objecten of fusies) worden geselecteerd en vervolgens 
een plan wordt geselecteerd.

• Selecteer Merge om te overschrijven en nieuwe informatie 
aan te vullen.

• Selecteer Discard om de gegevens te verwijderen en 
alleen verder te gaan met de inhoud van het plan.

• Selecteer Cancel om de geselecteerde gegevens te 
houden en het geselecteerde plan niet te verwijderen.

BEELDEN DESELECTEREN

• Deselecteer alle beelden van een plan door het kiezen van 
Deselect a.

• Individuele beelden kunnen ook worden gedeselecteerd 
door het kiezen van de X naast het beeld.

OPMERKING. Gedeselecteerde beelden zijn niet 
beschikbaar om verder te bekijken in 
softwaretoepassingen.

EEN PLAN OPSLAAN

• Selecteer na het aanbrengen van wijzigingen aan 
patiëntgegevens Save of Save as op het hoofdscherm van 
Content Manager.
Het dialoogvenster Save as Plan a wordt geopend.

• Selecteer desgewenst de naam van het plan om deze te 
wijzigen s.

• Selecteer Save As d.

OPMERKING. De mogelijkheid om op te slaan is 
afhankelijk van de workflow.
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GEGEVENSSELECTIE (ALTERNATIEF)

ACHTERGROND

Data Selection kan ook patiëntgegevens weergeven met 
behulp van een tijdlijnweergave. De tijdlijn a toont de 
patiëntgegevens op basis van de anatomische conditie van 
de patiënt op de acquisitiedatum.

OPMERKING. Dit is afhankelijk van uw 
systeemconfiguratie.

OVERZICHT

a Load Data: hiermee laadt u aanvullende gegevens van 
een eerdere datum naar de tijdlijn.

s SUGGESTED DATA: hiermee worden de gegevens 
weergegeven die door de software als het meest relevant 
worden beschouwd.

d See All Data: hiermee worden alle gegevens in een 
datacluster weergegeven.

f Events: hiermee worden nieuwe gebeurtenissen gemaakt 
om een wijziging in de anatomische conditie van de patiënt 
op de tijdlijn vast te leggen.

GEDETAILLEERDE WEERGAVE

Wanneer u See All Data selecteert, wordt een 
gedetailleerdere weergave van alle beschikbare gegevens 
weergegeven, waaronder:

• Automatisch opgeslagen sessies, plannen, beelden, 
objecten, trajecten, etc.

• Gebruik het zoekveld s om uw gegevens te vinden.

Blader door uw dataobjecten of zoekresultaten met behulp 
van de pijlen a.

GEBEURTENISSEN MAKEN

• Selecteer Events in de werkbalk, vervolgens New Event.
Er wordt een dialoogvenster a geopend.

• Selecteer een gebeurtenistype met behulp van het 
vervolgkeuzemenu.

• U kunt het vooraf ingevulde naamveld bijwerken en 
optioneel een beschrijving toevoegen.

• Selecteer OK wanneer u klaar bent.
Er wordt nu een gebeurtenis gemaakt op de tijdlijn.

Softwareversie: Patient Data Manager 2.5
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DATA HERSTELLEN

Als u per ongeluk een item hebt verwijderd, dan is het 
mogelijk om dit item te herstellen door de volgende stappen 
uit te voeren:

• Selecteer het item in Recycle Bin a.
• Selecteer Restore s.

Het item wordt teruggezet in de originele datacluster.

sa
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NIEUWE PATIËNTEN TOEVOEGEN

DE PATIËNTENLIJST OPENEN

• Selecteer Patient in het hoofdscherm van Content 
Manager of de workflowselectiepagina.
De patiëntenlijst wordt geopend.

EEN PATIËNT TOEVOEGEN

• Selecteer New in het menu.

DE PATIËNT OPSLAAN

• Voer de patiëntnaam, geboortedatum, het geslacht en de ID in.
• Selecteer Done.

De nieuwe patiënt wordt opgeslagen en geselecteerd.
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LAY-OUTS EN VOORINSTELLINGEN

EEN LAY-OUT SELECTEREN

• Selecteer Layout.
• Kies uit de beschikbare opties.

OPMERKING. U kunt applicaties of gereedschappen 
alleen omleiden naar de enkele lay-outs, alleen bronnen. 
Met behulp van Clear wordt de inhoud (bron) verwijderd 
maar blijft de lay-out behouden.

EEN VOORINSTELLING CREËREN

• Selecteer uw voorkeurslay-out voor elke weergave.
• Voer uw voorkeursroute uit (toepassingen of bronnen naar 

displays). 
• Selecteer Settings in de taakbalk.
• Selecteer Create New in het dialoogvenster Presets.

Voeg een naam toe wanneer daarom wordt gevraagd.
• Selecteer OK.

EEN VOORINSTELLING SELECTEREN

• Open het vervolgkeuzemenu in Content Manager.
• Selecteer de voorinstelling.

OPMERKING. Het vervolgkeuzemenu is alleen 
beschikbaar als er al voorinstellingen zijn opgeslagen.
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GEGEVENS EXPORTEREN - STAP 2

• Selecteer de gegevens die u wilt exporteren.
Alleen datasets met een oranje kader worden 
geëxporteerd.

• Selecteer Export onder aan het scherm.

EXPORTEREN EN AFSLUITEN

GEGEVENS EXPORTEREN - STAP 1

• Selecteer Export op het hoofdscherm.

MOGELIJKE BESTEMMINGEN OM NAAR TE 
EXPORTEREN

• USB-opslag.
• Vooraf geconfigureerde netwerklocatie.
• Browse...: Selecteer een map in Windows explorer 

(Windows Verkenner).
• DICOM RT netwerkopslag. 

OPMERKING. Er kunnen andere bestemmingen 
beschikbaar zijn, onderhevig aan de systeemconfiguratie.

GEPLANDE INHOUD EXPORTEREN

Wanneer u naar een doel met Brainlab Advanced 
File-formaat exporteert, wordt de conversie van DICOM-data 
naar Brainlab Advanced File-formaat gestart.

Softwareversie: Patient Data Manager 2.5
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Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 Munich
Duitsland

Europa, Afrika, Azië, Australië: +49 89 991568 1044
Verenigde Staten, Canada, 
Centraal- en Zuid-Amerika: +1 800 597 5911
Japan: +81 3 3769 6900
Frankrijk: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

COPYRIGHT:

Deze handleiding bevat informatie die door 
auteursrecht wordt beschermd. 
Niets uit deze handleiding mag worden 
verveelvoudigd of vertaald zonder de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Brainlab.

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder 
kennisgeving worden gewijzigd en 
verplicht Brainlab tot niets. 

Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over beperkingen van 
aansprakelijkheid in de standaard 
verkoopvoorwaarden van Brainlab.

DE SOFTWARE AFSLUITEN

Selecteer Finish en gebruik de opties in het dialoogvenster 
om de software te verlaten, af te sluiten, of te herstarten, uit 
te schakelen, een nieuwe behandeling te starten of om over 
te schakelen naar een nieuwe workflow.

OPMERKING. De mogelijke opties zijn afhankelijk van uw 
platform.

EXPORT-SELECTIEVAKJES

• DICOM Burned-In Export: integreert de contouren van 
een gesegmenteerd object permanent in een DICOM MR 
beeldreeks.

OPMERKING. Structuren in de Burned-In-contour kunnen 
later niet worden geopend. Gebruik een Burned-In 
beeldreeks alleen in combinatie met de originele MR 
beeldreeks.

• Selecteer Anonymize om geëxporteerde gegevens te 
anonimiseren. Gegevens op het lokale systeem blijven 
onveranderd.

VERSLEUTELDE GEGEVENS EXPORTEREN

• Encrypted export for support: Selecteer dit vakje om 
geëxporteerde gegevensinhoud te versleutelen voor 
Brainlab Support. 

OPMERKING. Versleutelde exports omvatten 
logbestanden en behandelingsinformatie.

OPTIES VOOR FINISH

• Switch Workflow: Ga terug naar de workflowselectie.
• New Treatment: Hiermee wordt de huidige gebruiker 

afgemeld en wordt er een nieuwe behandeling geopend.
• Restart: Hiermee wordt het systeem opnieuw opgestart.
• Shut down: Hiermee wordt het systeem afgesloten.
• Exit: Hiermee wordt Content Manager afgesloten.
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