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STARTE PROGRAMMET OG SØKE ETTER
PASIENTER
• Logg på systemet.
Pasientlisten åpnes.
• Tast inn pasientnavnet eller identifiserende
informasjon i søkefeltet.
• Ikoner som identifiserer lagringslokasjonen kan vises.

FORHÅNDSINNLASTING AV PASIENTDATA
• Merk pasienter med en stjerne for senere visning.
Pasientdataene forhåndslastes deretter inn i systemet.
MERK: Pasienten forblir merket helt til økten lukkes.

DATALAGRINGSLOKASJONER
• Velg en avmerkingsboks for å søke i tilgjengelige
lagringsalternativer.
- Marked: tidligere valgte, markerte pasienter i
pågående økt.
- CD/USB: data som er lagret på innsatt CD-/USBmedium.
- Browse…: velg data fra filsystemet.
- Worklist: kun pasienter fra enhetens arbeidsliste.
MERK: Filterlisten kan endre seg, avhengig av enhetsog systemkonfigurasjon.

VELGE PASIENTEN
• Velg ønsket pasient fra pasientlisten.
Pasienten utheves i oransje.
• Trykk på Select.
Pasientdata lastes inn.
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VELGE EN ARBEIDSFLYT
Velg et arbeidsflyt-ikon.
• Hvis forhåndskonfigurerte arbeidsflyter er installert,
åpnes et valgskjermbilde.
• Hvis kun én arbeidsflyt er tilgjengelig, velges
arbeidsflyten automatisk.
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VELGE SYKDOMSKLASSIFISERING
Avhengig av arbeidsflyten kan du bli spurt om å velge
en sykdomsklassifisering.
•
•
•
•
•
•
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Velg området på kroppen a.
Velg organsystemet s.
Velg type spesifikk sykdom d.
Velg spesifikk sykdomskategori f.
Valgfritt: Velg den spesifikke sykdommen g.
Velg Done.

ADMINISTRERE PASIENTDATA
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SLÅ SAMMEN PASIENTER
• Åpne Manage a og velg Merge s.
• Velg pasienten(e) du ønsker å slå sammen på
Patient List.
• Velg Merge øverst på hovedskjermbildet.
• Velg målpasienten i dialogboksen som åpnes.
• Velg OK for å bekrefte.
MERK: Etter sammenslåingen er all informasjon lagret
under valgt navn og ID-nummer. Hvis en pasient ble
valgt tidligere, er denne pasienten automatisk
målpasienten.

SLETTE PASIENTER
•
•
•
•

Åpne Manage a og velg Delete s.
Velg pasienten(e) du ønsker å slette fra Patient List.
Velg Delete øverst på hovedskjermbildet.
Velg Delete i dialogboksen som åpnes, for å bekrefte
slettingen.

MERK: Pasienter slettes kun fra det lokale systemet.
De slettes ikke fra innsatte lagringsmedier eller
sykehusets nettverk.

LASTE INN DATA FOR VISNING
En studie (individuelle bilder med en lysegrå kant)
inneholder DICOM-data fra avbildningskilder.
• Velg de individuelle bildene på venstre side.
Bildene vises under Selected Data a.
• Velg OK.

LASTE INN EN PLAN FOR VISNING
En plan (markert i mørkegrått) inneholder bildedata
som er klargjort eller planlagt med Brainlabprogramvare.
• Velg ethvert bilde som er skissert i mørkegrått til
venstre.
Alle bilder fra planen vises under Selected Data a.
• Velg OK.
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DIALOGBOKSEN FOR SAMMENSLÅING AV
PLAN
Hvis du først velger data (f.eks. objekter eller
fusjoneringer) og deretter en plan, åpnes en dialogboks.
• Trykk på Merge for å overskrive og legge til nytt
innhold.
• Trykk på Discard for å forkaste dataene og fortsette
kun med innholdet i planen.
• Trykk på Cancel for å beholde de valgte dataene og
ikke forkaste den valgte planen.

AVVELGE BILDER
• Avvelg alle bilder fra en plan ved å trykke på
Deselect a.
• Du kan også avvelge enkelte bilder ved å trykke på X
ved siden av bildet.
MERK: Bilder som avvelges, er ikke tilgjengelig for
videre visning i programvareapplikasjoner.

LAGRE EN PLAN
• Når du har gjort endringer i pasientdataene, velger du
Save eller Save as på hovedskjermbildet i Content
Manager.
Dialogboksen Save as Plan a åpnes.
• Om ønskelig, velg navnet på planen for å redigere
den s.
• Velg Save As d.
MERK: Lagringstilgjengeligheten beror på
arbeidsflyten.
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BAKGRUNN
Data Selection kan også vise pasientdata ved bruk av
en tidslinjevisning. Tidslinjen a viser pasientdata
basert på den anatomiske tilstanden til pasienten på
opptaksdatoen.
MERK: Dette avhenger av systemkonfigurasjonen.

OVERSIKT
a Load Data: Laster inn ytterligere data fra en tidligere
dato inn i tidslinjen.
s SUGGESTED DATA viser data som programvaren
anser å være de mest relevante.
d See All Data viser alle data innenfor en
datagruppering.
f Events: Opprett nye hendelser for å dokumentere
en endring i pasientens anatomiske tilstand på
tidslinjen.

DETALJERT VISNING
Når du velger See All Data, vises en mer detaljert
visning av alle tilgjengelige data, inkludert:
• Autolagrede økter, planer, bilder, objekter, baner osv.
• Bruk søkefeltet s til å finne dataene.
Gå gjennom side for side med dataobjekter eller
søkeresultater ved bruk av pilene a.

OPPRETTE HENDELSER
• Velg Events på verktøylinjen, og velg deretter New
Event.
En dialogboks åpnes a.
• Velg en hendelsestype fra rullegardinmenyen.
• Du kan oppdatere det forhåndsutfylte navnefeltet og
eventuelt legge til en beskrivelse.
• Velg OK når du er ferdig.
En hendelse er nå opprettet på tidslinjen.
a
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GJENOPPRETTE DATA
Hvis du utilsiktet sletter et element, er det mulig å
gjenopprette det ved å utføre følgende:
• Velg elementet i Recycle Bin a.
• Velg Restore s.
Elementet gjenopprettes til den opprinnelige
datagrupperingen.

a
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ÅPNE PASIENTLISTEN
• Velg Patient på hovedskjermbildet i Content
Manager eller på siden der du velger arbeidsflyt.
Pasientlisten åpnes.

LEGGE TIL EN PASIENT
• Trykk på New på menyen.

LAGRE PASIENTEN
• Oppgi pasientens navn, fødselsdato, kjønn og
ID-nummer.
• Velg Done.
Den nye pasienten lagres og velges.
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VELGE EN LAYOUT
• Velg Layout.
• Velg blant de tilgjengelige alternativene.
MERK: Du kan ikke rute applikasjoner eller verktøy til
andre layouter enn den enkle layouten, kun kilder. Hvis
du bruker Clear, fjernes innholdet (kilden), men layouten
beholdes.

OPPRETTE EN FORHÅNDSINNSTILLING
• Velg ønsket layout for hver visning.
• Utfør ønsket ruting (applikasjoner eller kilder til
visninger).
• Velg Settings på verktøylinjen.
• Velg Create New i dialogboksen Presets.
Legg til et navn når du blir bedt om det.
• Velg OK.

VELGE EN FORHÅNDSINNSTILLING
• Åpne rullegardinmenyen i Content Manager.
• Velg forhåndsinnstilling.
MERK: Rullegardinmenyen er kun tilgjengelig hvis du
allerede har lagret forhåndsinnstillinger.
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EKSPORTERE DATA – TRINN 1
• Velg Export på hovedskjermbildet.

Export

EKSPORTERE DATA – TRINN 2
• Velg dataene du vil eksportere.
Kun datasett skissert i oransje eksporteres.
• Velg Export nederst på skjermbildet.

Export

EKSPORTDESTINASJONSALTERNATIVER
• USB-minne
• Forhåndskonfigurert nettverksplassering
• Browse…: Velg en mappe i Windows Explorer
(Windows Utforsker)
• DICOM RT nettverkslagring
MERK: Avhengig av systemets konfigurasjon kan
andre destinasjoner finnes.

EKSPORTERE PLANLAGT INNHOLD
Eksportering til et Brainlab Advanced File-formatmål
utløser konverteringen av DICOM-data til Brainlab
Advanced File-format.
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AVMERKINGSBOKSER FOR EKSPORTERING
• DICOM Burned-In Export: Permanent integrering av
konturene til et segmentert objekt i en DICOM
MR-bildeserie.
MERK: Strukturer innebygd i Burned-In-konturen kan
ikke åpnes senere. Bruk kun Burned-In-bildeserien
sammen med den opprinnelige MR-bildeserien.
• Trykk på Anonymize for å anonymisere eksporterte
data. Data på det lokale systemet forblir uendret.

EKSPORTERE KRYPTERTE DATA
• Encrypted export for support: Velg denne
avmerkingsboksen for å kryptere eksportert
datainnhold for Brainlab support.
MERK: Krypterte eksporteringer inkluderer loggfiler og
behandlingsinformasjon.

AVSLUTTE PROGRAMMET
Velg Finish, og bruk alternativene i dialogboksen for å
avslutte, lukke eller starte programvaren på nytt, for å
slå av systemet, for å begynne en ny behandling eller
for å bytte til en ny arbeidsflyt.
MERK: Alternativene kan variere avhengig av
plattformen.

ALTERNATIVER FOR AVSLUTTING
• Switch Workflow: Gå tilbake til valg av arbeidsflyt.
• New Treatment: Logger av brukeren som er
pålogget, og åpner en ny behandling.
• Restart: Starter systemet på nytt.
• Shut down: Slår av systemet.
• Exit: Lukker Content Manager.
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