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OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA POTILAIDEN
HAKEMINEN
• Kirjaudu järjestelmään.
Potilasluettelo tulee näkyviin.
• Syötä potilaan nimi tai tunnistetiedot hakukenttään.
• Näytössä saattaa näkyä tallennussijainnin yksilöiviä
kuvakkeita.

POTILASTIETOJEN ENNALTA LATAAMINEN
• Merkitse potilaat tähdellä myöhempää tarkastelua
varten.
Tämän jälkeen potilastiedot ladataan ennalta
järjestelmään.
HUOMAUTUS: potilaiden merkintä poistetaan vasta
istunnon sulkemisen yhteydessä.

TALLENNUSSIJAINTIEN SUODATTAMINEN
• Hae haluamasi käytettävissä oleva tallennusvaihtoehto
valitsemalla vastaava valintaruutu.
- Marked: aiemmin nykyisessä istunnossa valitut
merkityt potilaat.
- CD/USB: järjestelmään asetetulla
CD-/USB-tallennusvälineellä olevat tiedot.
- Browse...: valitse tiedot tiedostojärjestelmästäsi.
- Worklist: vain laitteen työlistaan kuuluvat potilaat.
HUOMAUTUS: suodatinluettelo voi vaihtua laitteen ja
järjestelmäkokoonpanon mukaan.

POTILAAN VALITSEMINEN
• Valitse haluamasi potilas potilasluettelosta.
Potilas näkyy korostettuna oranssilla.
• Valitse Select.
Potilastiedot ladataan.
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TYÖNKULUN VALINTA
Valitse työnkulkukuvake.
• Jos järjestelmään on asennettu ennalta määritettyjä
työnkulkuja, näyttöön tulee valintanäyttö.
• Jos käytettävissä on vain yksi työnkulku, kyseinen
työnkulku valitaan automaattisesti.
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TAUTILUOKITUKSEN VALITSEMINEN
Sen mukaan, millainen työnkulku on, sinua saatetaan
kehottaa valitsemaan sairausluokka.
•
•
•
•
•
•
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Valitse kehon alue a.
Valitse elinjärjestelmä s.
Valitse nimenomaisen sairauden tyyppi d.
Valitse nimenomainen sairausluokka f.
Valinnainen: valitse nimenomainen sairaus g.
Valitse Done.

POTILASTIETOJEN HALLINTA
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POTILAIDEN YHDISTÄMINEN
• Avaa Manage a ja valitse Merge s.
• Valitse kohdasta Patient List ne potilaat, jotka haluat
yhdistää.
• Valitse Merge päänäytön yläreunasta.
• Valitse kohdepotilas avautuvasta valintaikkunasta.
• Vahvista valitsemalla OK.
HUOMAUTUS: yhdistämisen jälkeen kaikki tiedot on
tallennettu valitun nimen ja tunnuksen alle. Jos potilas
on valittu aiemmin, kyseinen potilas on automaattisesti
kohdepotilas.

POTILAIDEN POISTAMINEN
• Avaa Manage a ja valitse Delete s.
• Valitse kohdasta Patient List ne potilaat, jotka haluat
poistaa.
• Valitse Delete päänäytön yläreunasta.
• Vahvista poistaminen valitsemalla Delete
avautuvasta valintaikkunasta.
HUOMAUTUS: potilaat poistetaan vain paikallisesta
järjestelmästä. Heitä ei poisteta asetetusta
tallennusvälineestä tai sairaalan verkosta.

TIETOJEN LATAUS TARKASTELUA VARTEN
Tutkimus (yksittäiset kuvat, joissa on vaaleanharmaa
reuna) sisältää DICOM-tietoja kuvantamislähteistä.
• Valitse yksittäiset kuvat vasemmalta.
Kuvat näkyvät kohdassa Selected Data a.
• Valitse OK.

SUUNNITELMAN LATAUS TARKASTELUA
VARTEN
Suunnitelma (rajattu tummanharmaalla) sisältää
kuvatiedot, jotka on valmisteltu tai suunniteltu
Brainlab-ohjelmistolla.
• Valitse kaikki tummanharmaalla rajatut kuvat
vasemmalta.
Kaikki suunnitelman kuvat näkyvät kohdassa
Selected Data a.
• Valitse OK.
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SUUNNITELMAN YHDISTÄMISEN
VALINTAIKKUNA
Valintaikkuna avautuu näyttöön, jos tiedot (esim.
objektit tai yhdistelmät) valitaan ja jos sen jälkeen
valitaan suunnitelma.
• Korvaa ja lisää uusi sisältö valitsemalla Merge.
• Hylkää tiedot ja jatka käyttäen vain suunnitelmaan
kuuluvaa sisältöä valitsemalla Discard.
• Säilytä valitut tiedot hylkäämättä valittua
suunnitelmaa valitsemalla Cancel.

KUVIEN VALINNAN KUMOAMINEN
• Voit poistaa kaikki valitut kuvat suunnitelmasta
valitsemalla Deselect a.
• Voit myös poistaa yksittäisten kuvien valinnan
valitsemalla kuvan vieressä olevan X-kuvakkeen.
HUOMAUTUS: kuvat, joiden valinta on poistettu, eivät
ole saatavilla muuta tarkastelua varten
ohjelmistosovelluksissa.

SUUNNITELMAN TALLENNUS
• Valitse potilastietojen muuttamisen jälkeen Save tai
Save as Content Manager -päänäytöstä.
Save as Plan -valintaikkuna a tulee näkyviin.
• Valitse halutessasi suunnitelman nimi, jolloin voit
muokata sitä s.
• Valitse Save As d.
HUOMAUTUS: tallennusmahdollisuus vaihtelee
työnkulun mukaan.
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TIETOJEN VALINTA (VAIHTOEHTOINEN)
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TAUSTAA
Data Selection -kohdassa potilastietoja voidaan
esittää myös aikajananäkymän avulla. Aikajanassa a
potilastiedot esitetään sellaisen potilaiden anatomisen
tilan mukaan, jossa he olivat kuvaamispäivänä.
HUOMAUTUS: se riippuu järjestelmäkokoonpanosta.

YLEISKUVAUS
a Load Data: lataa aiemman päivämäärän mukaisia
lisätietoja aikajanaan.
s SUGGESTED DATA: esittää tietoja, jotka katsotaan
ohjelmistossa merkityksellisimmiksi.
d See All Data: esittää kaikki tiedot tietoklusterissa.
f Events: luo uusia tapahtumia potilaan
anatomisessa tilassa aikajanalla tapahtuneen
muutoksen dokumentoimiseksi.

YKSITYISKOHTAINEN NÄKYMÄ
Valittaessa See All Data esitetään yksityiskohtaisempi
näkymä kaikista saatavilla olevista tiedoista, muun
muassa:
• Automaattisesti tallennetut istunnot, suunnitelmat,
kuvat, kohteet, liikeradat jne.
• Voit etsiä tietosi hakukentän s avulla.
Selaile datakohteita tai hakutuloksia nuolinäppäinten a
avulla.

TAPAHTUMIEN LUOMINEN
• Valitse työkaluriviltä Events ja valitse sitten
New Event.
Avataan valintaikkuna a.
• Valitse tapahtumatyyppi pudotusvalikon avulla.
• Voit päivittää esitäytetyn nimikentän ja halutessasi
lisätä kuvauksen.
• Valitse OK, kun olet valmis.
Aikajanaan on nyt luotu tapahtuma.
a
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TIETOJEN PALAUTUS
Jos poistat kohteen vahingossa, se voidaan palauttaa
suorittamalla seuraavat toimenpiteet:
• Valitse kohde kohdasta Recycle Bin a.
• Valitse Restore s.
Kohde palautetaan alkuperäiseen tietoklusteriin.

a
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UUSIEN POTILAIDEN LISÄÄMINEN
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POTILASLUETTELON AVAAMINEN
• Valitse Patient-valinta Content Manager
-päänäytöstä tai työnkulun valintasivulta.
Potilasluettelo tulee näkyviin.

POTILAAN LISÄÄMINEN
• Valitse valikosta New.

POTILAAN TALLENTAMINEN
• Kirjoita potilaan nimi, syntymäaika, sukupuoli ja
tunnus.
• Valitse Done.
Uusi potilas on nyt tallennettu ja valittu.
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ASETTELUT JA ESIASETUKSET
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ASETTELUN VALITSEMINEN
• Valitse Layout.
• Tee valinta saatavilla olevien vaihtoehtojen joukosta.
HUOMAUTUS: sovelluksia tai työkaluja ei voida
reitittää muihin kuin yksittäiseen asetteluun. Vain
lähteitä voidaan reitittää näin. Clear-komennolla sisältö
(lähde) poistetaan, mutta asettelu säilyy.

ESIASETUKSEN LUOMINEN
• Valitse kullekin näytölle haluamasi asettelu.
• Suorita haluamasi reititys (näytettävät sovellukset tai
lähteet).
• Valitse työkaluriviltä Settings.
• Valitse Create New Presets-valintaikkunasta.
Lisää nimi pyydettäessä.
• Valitse OK.

ESIASETUKSEN VALITSEMINEN
• Avaa pudotusvalikko Content Managerissa.
• Valitse haluamasi esiasetus.
HUOMAUTUS: valikko on käytettävissä vain, jos
esiasetukset on jo valmiiksi tallennettu.
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VIENTI JA POISTUMINEN
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TIETOJEN VIENTI – VAIHE 1
• Valitse päänäytöstä Export.

Export

TIETOJEN VIENTI – VAIHE 2
• Valitse tiedot, jotka haluat viedä.
Vain oranssin kehyksen ympäröimät tietojoukot
viedään.
• Valitse näytön alareunassa Export.

Export

VIENTIKOHTEIDEN VAIHTOEHDOT
• USB-tallennuslaite
• Ennalta määritetty verkkosijainti
• Browse...: Valitse kansio Windowsin Explorer
(Resurssienhallinta) -sovelluksessa
• DICOM RT -verkkotallennus
HUOMAUTUS: muita kohteita saattaa olla
käytettävissä sen mukaan, mikä
järjestelmäkokoonpano on.

SUUNNITELLUN SISÄLLÖN VIENTI
Brainlab Advanced File -muotoisen kohteen vienti
laukaisee DICOM-tietojen muuntamisen Brainlab
Advanced File -muotoon.
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TIETOJEN VIENNIN VALINTARUUDUT
• DICOM Burned-In Export: integroi segmentoidun
objektin ääriviivat pysyvästi DICOM MR
-kuvasarjaan.
HUOMAUTUS: Burned-In-ääriviivan sisäpuolelle
upotettuja rakenteita ei voida käyttää myöhemmin.
Käytä Burned-In-kuvasarjaa vain yhdessä
alkuperäisen MR-kuvasarjan kanssa.
• Muuta tiedot anonyymeiksi valitsemalla Anonymize.
Paikallisen järjestelmän tiedot pysyvät
muuttumattomina.

SALATTUJEN TIETOJEN VIENTI
• Encrypted export for support: Valitsemalla tämän
valintaruudun voit salata viedyn tietosisällön
Brainlabin tukea varten.
HUOMAUTUS: salatut viennit sisältävät lokitiedostoja
ja käsittelytietoja.

OHJELMISTON SULKEMINEN
Voit poistua, sulkea tai käynnistää ohjelmiston
uudelleen, sammuttaa, aloittaa uuden hoidon tai
vaihtaa uuteen työnkulkuun valitsemalla Finishasetusvalintaikkunan ja ottamalla sen vaihtoehdot
käyttöön.
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat toiminnot voivat
vaihdella käyttöympäristön mukaan.

SULKEMISVAIHTOEHDOT
• Switch Workflow: Palaa työnkulun valintaan.
• New Treatment: Kirjaa nykyisen käyttäjän ulos ja
avaa uuden hoidon.
• Restart: Käynnistää järjestelmän uudelleen.
• Shut Down: Sammuttaa järjestelmän.
• Exit: Sulkee Content Managerin.
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TEKIJÄNOIKEUS:

Tämä opas sisältää tekijänoikeuslain suojaamia
omistusoikeudellisia tietoja.
Tämän oppaan mitään osaa ei saa kopioida tai
Eurooppa, Afrikka, Aasia, Australia: +49 89 991568 1044 kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.
Yhdysvallat, Kanada,
Keski- ja Etelä-Amerikka: +1 800 597 5911
Japani: +81 3 3769 6900
Asiakirjan versio: 1.1
Ranska: +33 800 676 030
Sähköposti: support@brainlab.com

Tuotenumero: 60918-07FI

VASTUU:
Tätä opasta voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta, eivätkä oppaan
sisältämät tiedot velvoita Brainlabia
mitenkään.
Lisätietoja on Brainlabin
Vakiomyyntiehdot-asiakirjan
Vastuunrajoitukset-kohdassa.
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