ROZPOCZYNANIE PRACY
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URUCHAMIANIE OPROGRAMOWANIA I
WYSZUKIWANIE PACJENTÓW
• Zalogować się do systemu.
Otworzy się lista pacjentów.
• Wprowadzić nazwisko pacjenta lub informacje
identyfikujące w polu wyszukiwania.
• Wyświetlone mogą zostać ikony identyfikujące
lokalizację przechowywania.

WSTĘPNE WCZYTYWANIE DANYCH PACJENTA
• Zaznaczyć pacjentów gwiazdką w celu późniejszego
wyświetlenia.
Dane pacjentów zostaną wówczas wstępnie wczytane
do systemu.

UWAGA: Pacjent pozostanie zaznaczony do czasu
zamknięcia sesji.

FILTROWANIE MIEJSC PRZECHOWYWANIA
DANYCH
• Zaznaczyć pole wyboru, aby przeszukać dostępne
opcje przechowywania.
- Marked: poprzednio wybrani pacjenci zaznaczeni w
aktualnej sesji.
- CD/USB: dane zlokalizowane na włożonym nośniku
CD/USB.
- Browse...: wybór danych z systemu plików.
- Worklist: tylko pacjenci z listy roboczej urządzenia.

UWAGA: Lista filtrów może być różna w zależności od
konfiguracji urządzenia i systemu.
WYBIERANIE PACJENTA
• Z listy pacjentów wybrać żądanego pacjenta.
Pacjent zostanie podświetlony na pomarańczowo.
• Wybrać Select.
Dane pacjenta zostaną wczytane.
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WYBÓR SCHEMATU POSTĘPOWANIA
Wybrać ikonę schematu postępowania.
• Jeśli zainstalowane są wstępnie skonfigurowane
schematy postępowania, otworzy się ekran wyboru.
• Jeśli dostępny jest tylko jeden schemat postępowania,
zostanie on wybrany automatycznie.

a s
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WYBIERANIE KLASYFIKACJI CHOROBY
W zależności od schematu postępowania może pojawić
się monit o wybór klasyfikacji choroby.
•
•
•
•
•
•
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Wybrać obszar ciała a.
Wybrać układ narządów s.
Wybrać rodzaj określonej choroby d.
Wybrać określoną kategorię choroby f.
Opcjonalnie: wybrać określoną chorobę g.
Wybrać Done.

ZARZĄDZANIE DANYMI PACJENTA
...............................................................................................................................................................................................................................................
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SCALANIE PACJENTÓW
• Otworzyć opcję Manage a i wybrać Merge s.
• Wybrać pacjentów, którzy mają zostać scaleni, z listy
Patient List.
• Wybrać Merge z górnej części ekranu głównego.
• Wybrać pacjenta docelowego w oknie dialogowym,
które zostanie otwarte.
• Wybrać OK, aby potwierdzić.

UWAGA: Po scaleniu wszystkie dane są przechowywane
pod wybranym imieniem i nazwiskiem oraz numerem
identyfikacyjnym. Jeżeli pacjent został uprzednio wybrany,
ten pacjent staje się automatycznie pacjentem docelowym.
USUWANIE PACJENTÓW
•
•
•
•

Otworzyć opcję Manage a i wybrać Delete s.
Wybrać usuwanych pacjentów z Patient List.
Wybrać Delete z górnej części ekranu głównego.
Wybrać Delete w oknie dialogowym, które zostanie
otwarte, aby potwierdzić usunięcie.

UWAGA: Pacjenci zostaną usunięci tylko z systemu
lokalnego. Nie będą usunięci z wprowadzonych nośników
do magazynowania danych ani sieci szpitalnej.

WCZYTYWANIE DANYCH DO WYŚWIETLENIA
Badanie (pojedyncze obrazy z jasnoszarym
obramowaniem) zawiera dane DICOM ze źródeł
obrazowania.
• Należy wybrać pojedyncze obrazy z lewej strony.
Te obrazy zostaną wyświetlone pod opcją Selected
Data a.
• Wybrać OK.

WCZYTYWANIE PLANU DO WYŚWIETLENIA
Plan (z ciemnoszarym obramowaniem) zawiera dane
obrazowe przygotowane lub zaplanowane z
wykorzystaniem oprogramowania firmy Brainlab.
• Należy wybrać dowolny obraz z ciemnoszarym
obramowaniem po lewej stronie.
Wszystkie obrazy z planu zostaną wyświetlone pod
opcją Selected Data a.
• Wybrać OK.
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OKNO DIALOGOWE ŁĄCZENIA PLANÓW
Jeżeli wybrane zostaną dane (np. obiekty lub fuzje), a
następnie plan, wyświetli się okno dialogowe.
• Wybrać Merge, aby nadpisać i dodać nową zawartość.
• Wybrać Discard, aby porzucić dane i kontynuować
pracę wyłącznie z zawartością planu.
• Wybrać Cancel, aby zachować wybrane dane i nie
porzucać wybranego planu.

ODZNACZENIE OBRAZÓW
• Usunąć zaznaczenie wszystkich obrazów z planu,
wybierając Deselect a.
• Alternatywnie usunąć zaznaczenie pojedynczych
obrazów, wybierając X obok obrazu.

UWAGA: Obrazy, których zaznaczenie usunięto, nie
będą dostępne do dalszego wyświetlania w aplikacjach.

ZAPISYWANIE PLANU
• Po dokonaniu zmian w danych pacjenta należy
nacisnąć przycisk Save lub Save as na ekranie
głównym oprogramowania Content Manager.
Otworzy się okno dialogowe Save as Plan a.
• Jeśli to konieczne, wybrać nazwę planu, aby dokonać
edycji s.
• Wybrać Save As d.

UWAGA: Dostępność opcji zapisywania zależy od
schematu postępowania.
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WYBÓR DANYCH (ALTERNATYWNY)
...............................................................................................................................................................................................................................................

Wersja oprogramowania: Patient Data Manager 2.5

INFORMACJE OGÓLNE
Data Selection może też wyświetlać dane pacjenta w
widoku linii czasu. Na linii czasu a dane pacjentów
wyświetlane są w oparciu o stan anatomiczny pacjenta w
dniu akwizycji danych.

UWAGA: Ta opcja jest zależna od konfiguracji
systemu.

INFORMACJE OGÓLNE
a Load Data: wczytywanie do linii czasu dodatkowych
danych z wcześniejszą datą.
s SUGGESTED DATA: wyświetlanie danych, które
według oprogramowania są najbardziej odpowiednie.
d See All Data: wyświetla wszystkie dane w klastrze
danych.
f Events: tworzenie nowych wydarzeń
dokumentujących zmianę stanu anatomicznego pacjenta
na linii czasu.

WIDOK SZCZEGÓŁOWY
Po wybraniu opcji See All Data wyświetlany jest bardziej
szczegółowy widok wszystkich dostępnych danych, w tym:
• Automatycznie zapisane sesje, plany, obrazy, obiekty,
trajektorie itp.
• Pole wyszukiwania s pozwala znaleźć dane.
Do przechodzenia przez kolejne strony obiektów danych
lub wyników wyszukiwania służą strzałki a.

TWORZENIE WYDARZEŃ
• Wybrać Events na pasku narzędzi, a następnie New
Event.
Otworzy się okno dialogowe a.
• Z menu rozwijanego wybrać typ wydarzenia.
• Można zaktualizować wstępnie wypełnione pole nazwy i
dodać opcjonalny opis.
• Po skończeniu wybrać OK.
Wydarzenie zostało utworzone na linii czasu.

a
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PRZYWRACANIE DANYCH
W razie przypadkowego usunięcia elementu można
przywrócić go w następujący sposób:
• Wybrać element z Recycle Bin a.
• Wybrać Restore s.
Element zostanie przywrócony do oryginalnego klastra
danych.

a
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DODAWANIE NOWYCH PACJENTÓW
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OTWIERANIE LISTY PACJENTÓW
• Wybrać Patient z ekranu głównego Content Manager
lub ze strony wyboru schematu postępowania.
Otworzy się lista pacjentów.

DODAWANIE PACJENTA
• Wybrać opcję New z menu.

ZAPISYWANIE PACJENTA
• Wprowadzić imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć i
numer identyfikacyjny pacjenta.
• Wybrać Done.
Nowy pacjent jest zapisany i wybrany.
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UKŁADY I KONFIGURACJE
...............................................................................................................................................................................................................................................
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WYBÓR UKŁADU
• Wybrać opcję Layout.
• Wybrać spośród dostępnych opcji.

UWAGA: Nie można routować aplikacji ani narzędzi
do układów innych niż układ pojedynczy, tylko źródła.
Polecenie Clear usuwa zawartość (źródło), ale
zachowuje układ.

TWORZENIE KONFIGURACJI
• Wybrać preferowany układ dla każdego ekranu.
• Wykonać preferowane przekierowanie (aplikacje lub
źródła na wyświetlacze).
• Na pasku narzędzi wybrać Settings.
• Wybrać Create New z okna dialogowego Presets.
Po wyświetleniu monitu dodać nazwę.
• Wybrać OK.

WYBÓR KONFIGURACJI
• Otworzyć menu rozwijane w Content Manager.
• Wybrać żądaną konfigurację.

UWAGA: Menu rozwijane jest dostępne, jeśli istnieją
zapisane konfiguracje.
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EKSPORTOWANIE I WYJŚCIE
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EKSPORTOWANIE DANYCH – CZYNNOŚĆ 1
• Wybrać Export na ekranie głównym.

Export

EKSPORTOWANIE DANYCH – CZYNNOŚĆ 2
• Wybrać dane, które mają zostać wyeksportowane.
Tylko dane z pomarańczowym obramowaniem zostaną
wyeksportowane.
• Wybrać Export u dołu ekranu.

Export

OPCJE MIEJSCA DOCELOWEGO EKSPORTU
• Urządzenie magazynujące USB
• Wstępnie skonfigurowana lokalizacja sieciowa
• Browse...: Wybrać folder w programie Windows
Explorer (Eksplorator systemu Windows)
• Nośnik sieciowy DICOM RT

UWAGA: Dostępne mogą być inne miejsca docelowe
w zależności od konfiguracji systemu.

EKSPORTOWANIE ZAPLANOWANEJ
ZAWARTOŚCI
Eksport do miejsca docelowego w formacie Brainlab
Advanced File rozpoczyna konwersję danych DICOM do
formatu Brainlab Advanced File.
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POLA WYBORU PODCZAS EKSPORTU
• DICOM Burned-In Export: trwała integracja konturów
posegmentowanego obiektu z serią obrazów DICOM MR.

UWAGA: Nie można później uzyskać dostępu do
struktur zagłębionych w konturze Burned-In. Serii
obrazów Burned-In należy używać wyłącznie w
połączeniu z oryginalną serią obrazów MR.
• Wybrać opcję Anonymize, żeby przeprowadzić
anonimizację wyeksportowanych danych. Dane w
systemie lokalnym pozostają bez zmian.

EKSPORTOWANIE ZASZYFROWANYCH DANYCH
• Encrypted export for support: Zaznaczyć to pole
wyboru, aby zaszyfrować wyeksportowane dane dla
pomocy technicznej firmy Brainlab.

UWAGA: Szyfrowane eksporty zawierają pliki
dziennika i informacje o terapii.

WYCHODZENIE Z OPROGRAMOWANIA
Wybrać Finish, a następnie opcje z okna dialogowego, aby
zakończyć działanie, zamknąć lub ponowne uruchomić
oprogramowanie, zamknąć system, rozpocząć nowe
leczenie lub przełączyć się na nowy schemat postępowania.

UWAGA: Opcje mogą się różnić w zależności od
platformy użytkownika.

OPCJE KOŃCZENIA PRACY
• Switch Workflow: powrót do wyboru schematu
postępowania.
• New Treatment: powoduje wylogowanie bieżącego
użytkownika i otwarcie nowego leczenia.
• Restart: restartuje system.
• Shut down: zamyka system.
• Exit: zamyka Content Manager.
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