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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΘΕΝΩΝ
• Συνδεθείτε στο σύστημά σας.
Ανοίγει η λίστα ασθενών.
• Καταχωρήστε το όνομα του ασθενούς ή άλλα στοιχεία
ταυτοποίησης στο πεδίο αναζήτησης.
• Μπορεί να εμφανιστούν εικονίδια που να προσδιορίζουν τη
θέση αποθήκευσης.

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.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
• Επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε από τη λίστα ασθενών.
Ο ασθενής εμφανίζεται με επισήμανση σε πορτοκαλί
χρώμα.
• Επιλέξτε Select.
Γίνεται φόρτωση των δεδομένων ασθενούς.
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Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης.

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.

a s
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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.

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
...............................................................................................................................................................................................................................................
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ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
• Ανοίξτε το μενού Manage a και επιλέξτε Merge s.
• Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να συγχωνευθούν από
το Patient List.
• Επιλέξτε Merge από την κορυφή της κύριας οθόνης.
• Επιλέξτε τον ασθενή-στόχο από το παράθυρο διαλόγου
που ανοίγει.
• Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη συγχώνευση, όλα τα δεδομένα
αποθηκεύονται στο επιλεγμένο όνομα και ID. Εάν έχει ήδη
επιλεγεί ασθενής, εκείνος θα οριστεί αυτόματα ως ο
ασθενής-στόχος.
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
• Ανοίξτε το μενού Manage a και επιλέξτε Delete s.
• Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να διαγραφούν από το
Patient List.
• Επιλέξτε Delete από την κορυφή της κύριας οθόνης.
• Επιλέξτε Delete από το παράθυρο διαλόγου που ανοίγει
για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασθενείς διαγράφονται μόνο από το
τοπικό σύστημα. ∆εν διαγράφονται από το τοποθετημένο
μέσο αποθήκευσης ή το δίκτυο του νοσοκομείου.

ΦΟΡΤΩΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 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 Data a.
• Επιλέξτε OK.

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.
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Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΝΟΥ
Ένα παράθυρο διαλόγου ανοίγει αν επιλεχθούν δεδομένα
(π.χ. αντικείμενα ή συγχωνεύσεις) και έπειτα επιλεχθεί ένα
πλάνο.
• Επιλέξτε Merge για να αντικαταστήσετε και να προσθέσετε
νέο περιεχόμενο.
• Επιλέξτε Discard για να απορρίψετε τα δεδομένα και να
συνεχίσετε μόνο με το περιεχόμενο εντός του πλάνου.
• Για να διατηρήσετε τα επιλεγμένα δεδομένα και να μην
απορρίψετε το επιλεγμένο πλάνο, επιλέξτε Cancel.

ΑΠΟΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
• Αποεπιλέξτε όλες τις εικόνες από ένα πλάνο με την
επιλογή Deselect a.
• Εναλλακτικά, αποεπιλέξτε τις μεμονωμένες εικόνες
επιλέγοντας το X δίπλα από την εικόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αποεπιλεγμένες εικόνες δεν είναι
διαθέσιμες για περαιτέρω προβολή στις εφαρμογές
λογισμικού.

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.
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Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ)
...............................................................................................................................................................................................................................................
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Με το Data Selection μπορούν επίσης να εμφανιστούν
δεδομένα ασθενών χρησιμοποιώντας μια προβολή γραμμής
χρόνου. Η γραμμή χρόνου a εμφανίζει δεδομένα ασθενούς
με βάση την ανατομική κατάσταση του ασθενούς κατά την
ημερομηνία λήψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό εξαρτάται από τη διαμόρφωση του
συστήματός σας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
a Load Data: φορτώνει πρόσθετα δεδομένα από
προηγούμενη ημερομηνία στη γραμμή χρόνου.
s SUGGESTED DATA: εμφανίζονται δεδομένα που το
λογισμικό θεωρεί ότι είναι τα πιο συναφή.
d See All Data: εμφανίζονται όλα τα δεδομένα εντός μιας
ομάδας δεδομένων.
f Events: δημιουργήστε νέα συμβάντα για να τεκμηριώσετε
μια αλλαγή στην ανατομική κατάσταση του ασθενούς στη
γραμμή χρόνου.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ
Με την επιλογή See All Data εμφανίζεται μια πιο λεπτομερής
προβολή όλων των διαθέσιμων δεδομένων, όπως:
• Αυτόματα αποθηκευμένες περίοδοι λειτουργίας, πλάνα,
εικόνες, αντικείμενα, τροχιές κ.λπ.
• Χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης s για να βρείτε τα
δεδομένα σας.
Κάνετε αναζήτηση στα αντικείμενα δεδομένων ή στα
αποτελέσματα αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα βέλη a.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
• Επιλέξτε Events από τη γραμμή εργαλείων, έπειτα
επιλέξτε New Event.
Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου a.
• Επιλέξτε έναν τύπο συμβάντος από το αναπτυσσόμενο
μενού.
• Μπορείτε να ενημερώσετε το προσυμπληρωμένο πεδίο
ονόματος και να προσθέσετε προαιρετικά μια περιγραφή.
• Επιλέξτε OK κατά την ολοκλήρωση.
Τώρα δημιουργείται ένα συμβάν στη γραμμή χρόνου.

a
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Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Αν διαγράψετε ένα στοιχείο κατά λάθος, μπορείτε να το
επαναφέρετε ως εξής:
• Επιλέξτε το στοιχείο από το Recycle Bin a.
• Επιλέξτε Restore s.
Γίνεται επαναφορά του στοιχείου στην αρχική ομάδα
δεδομένων.

a
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Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης.

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

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
• Επιλέξτε New από το μενού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
• Καταχωρήστε το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο
και το ID του ασθενούς.
• Επιλέξτε Done.
Ο νέος ασθενής έχει αποθηκευτεί και επιλεγεί.
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Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης.

Σελίδα 8 από 12

Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
...............................................................................................................................................................................................................................................
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ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
• Επιλέξτε Layout.
• Επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν μπορείτε να δρομολογήσετε εφαρμογές
ή εργαλεία σε διατάξεις εκτός της μονής διάταξης, αλλά
μόνο πηγές. Με τη χρήση της επιλογής Clear αφαιρείται
το περιεχόμενο (πηγή), αλλά διατηρείται η διάταξη.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ
• Επιλέξτε την προτιμώμενη διάταξη για κάθε οθόνη.
• Πραγματοποιήστε την προτιμώμενη δρομολόγηση
(εφαρμογές ή πηγές σε οθόνες).
• Επιλέξτε Settings από τη γραμμή εργαλείων.
• Επιλέξτε Create New από το παράθυρο διαλόγου
Presets.
Προσθέστε ένα όνομα όπως σας ζητηθεί.
• Επιλέξτε OK.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ
• Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού εντός του Content
Manager.
• Επιλέξτε την προεπιλογή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αναπτυσσόμενο μενού είναι διαθέσιμο
μόνο αν έχετε αποθηκεύσει ήδη προεπιλογές.
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Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης.
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Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ
...............................................................................................................................................................................................................................................
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ΕΞΑΓΩΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - ΒΗΜΑ 1
• Επιλέξτε Export στην κύρια οθόνη.

Export

ΕΞΑΓΩΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - ΒΗΜΑ 2
• Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να εξάγετε.
Θα γίνει εξαγωγή μόνο των συνόλων δεδομένων με
πορτοκαλί χρώμα.
• Επιλέξτε Export στο κάτω μέρος της οθόνης.

Export

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
• Αποθήκευση σε USB
• Προδιαμορφωμένη θέση δικτύου
• Browse...: Επιλέξτε ένα φάκελο στο Windows Explorer
(Εξερεύνηση των Windows)
• Αποθήκευση δικτύου DICOM RT
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να είναι διαθέσιμοι και άλλοι
προορισμού, ανάλογα με τη διαμόρφωση του
συστήματος.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η εξαγωγή σε προορισμό μορφής Brainlab Advanced File
ενεργοποιεί τη μετατροπή των δεδομένων DICOM σε μορφή
Brainlab Advanced File.
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Σημείωση: Το παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστά τα εγχειρίδια χρήσης.

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 που είναι
ενσωματωμένες στο 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. Τα δεδομένα στο τοπικό σύστημα δεν
έχουν αλλάξει.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
• Encrypted export for support: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο
ελέγχου για να κρυπτογραφήσετε το περιεχόμενο
δεδομένων που εξάγεται για να σταλεί στην υποστήριξη
της Brainlab.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κρυπτογραφημένες εξαγωγές
περιλαμβάνουν αρχεία καταγραφής και πληροφορίες για
τη θεραπεία.

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Επιλέξτε Finish και χρησιμοποιήστε τις επιλογές στο
παράθυρο διαλόγου για έξοδο, κλείσιμο ή επανεκκίνηση του
λογισμικού, για τερματισμό λειτουργίας, έναρξη μιας νέας
θεραπείας ή μετάβαση σε μια νέα ροή εργασιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα
με την πλατφόρμα σας.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΕΛΟΥΣ
• Switch Workflow: Επιστρέψτε στην επιλογή ροής
εργασιών.
• New Treatment: Αποσυνδέει τον τρέχοντα χρήστη και
ανοίγει νέα θεραπεία.
• Restart: Πραγματοποιεί επανεκκίνηση του συστήματος.
• Shut down: Απενεργοποιεί το σύστημα.
• Exit: Κλείνει το Content Manager.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιοκτησιακές
πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από τη
νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αυστραλία: +49 89 991568 1044 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση
Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς,
μέρους ή του συνόλου αυτού του οδηγού χωρίς τη
Κεντρική και Νότια Αμερική: +1 800 597 5911
ρητή, γραπτή άδεια της Brainlab.
Ιαπωνία: +81 3 3769 6900
Αναθεώρηση Εγγράφου: 1.1
Γαλλία: +33 800 676 030
E-mail: support@brainlab.com

Αριθμός Προϊόντος: 60918-07EL

ΕΥΘΥΝΗ
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.
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