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Programvaruversion: Patient Data Manager 2.5

STARTA PROGRAMVARAN OCH SÖKA EFTER
PATIENTER
• Logga in i ditt system.
Patientlistan öppnas.
• Ange patientens namn eller annan identifierande
information i sökfältet.
• Ikoner som identifierar lagringsplatsen kan visas.

FÖRLADDA PATIENTDATA
• Markera patienter som ska tittas på senare med en
stjärna.
Patientdata förladdas sedan in i systemet.
OBS: Patienten förblir markerad tills sessionen stängs.

FILTRERA LAGRINGSPLATSER
• Markera en kryssruta för att söka igenom de
tillgängliga lagringsalternativen.
- Marked: Tidigare valda markerade patienter i den
aktuella sessionen.
- CD/USB: Data som ligger på insatt CD-/USB-medium.
- Browse...: Välj data från ditt filsystem.
- Worklist: Endast patienter från enhetens
arbetslista.
OBS: Filterlistan kan ändras utifrån enhets- och
systemkonfiguration.

VÄLJA PATIENT
• Välj önskad patient från patientlistan.
Patienten markeras i orange.
• Välj Select.
Patientdata laddas.
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VÄLJA ETT ARBETSFLÖDE
Välj en arbetsflödesikon.
• Om förkonfigurerade arbetsflöden har installerats
öppnas en urvalsskärm.
• Om endast ett arbetsflöde är tillgängligt väljs
arbetsflödet automatiskt.
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VÄLJA SJUKDOMSKLASSIFICERING
Beroende på arbetsflöde kan du uppmanas att välja en
sjukdomsklassificering.
•
•
•
•
•
•
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Välj område på kroppen a.
Välj organsystem s.
Välj typ av specifik sjukdom d.
Välj kategori för specifik sjukdom f.
Valfritt: välj specifik sjukdom g.
Välj Done.

HANTERA PATIENTDATA
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SLÅ SAMMAN PATIENTER
• Öppna Manage a och välj Merge s.
• Välj den/de patienter du vill slå samman i Patient List.
• Välj Merge högst upp på huvudskärmen.
• Välj målpatienten i dialogrutan som öppnas.
• Välj OK för att bekräfta.
OBS: Efter sammanslagningen lagras alla data under
det valda namnet och ID:t. Om en patient har valts
innan är den patienten automatiskt målpatienten.

RADERA PATIENTER
•
•
•
•

Öppna Manage a och välj Delete s.
Välj den/de patienter du vill radera från Patient List.
Välj Delete högst upp på huvudskärmen.
Välj Delete i dialogrutan som öppnas för att bekräfta
raderingen.
OBS: Patienter raderas endast från det lokala
systemet. De raderas inte från det anslutna
lagringsmediet eller sjukhusets nätverk.

LADDA DATA FÖR VISNING
En studie (enskilda bilder med en ljusgrå kant)
innehåller DICOM-data från bildtagningskällor.
• Välj individuella bilder från vänster.
Bilderna visas under Selected Data a.
• Välj OK.

LADDA EN PLAN FÖR VISNING
En plan (konturerad i mörkgrått) innehåller bilddata
som iordningställts eller planerats med Brainlabprogramvara.
• Välj valfri bild som är konturerad i mörkgrått till vänster.
Alla bilder från planen visas under Selected Data a.
• Välj OK.
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DIALOGRUTAN PLANSAMMANSLAGNING
En dialogruta öppnas om data (t.ex. objekt eller
fusioner) väljs och om sedan en plan väljs.
• Välj Merge för att skriva över och lägga till nytt innehåll.
• Välj Discard för att kassera data och endast fortsätta
med innehållet i planen.
• Välj Cancel för att behålla valda data, och inte
kassera den valda planen.

AVMARKERA BILDER
• Avmarkera alla bilder från en plan genom att välja
Deselect a.
• Alternativt kan du avmarkera enskilda bilder genom
att välja X bredvid bilden.
OBS: Avmarkerade bilder är inte tillgängliga för vidare
visning i program.

SPARA EN PLAN
• Efter att ha gjort ändringar av patientdata väljer du
Save eller Save as på huvudskärmen i
Content Manager.
Dialogrutan Save as Plan a öppnas.
• Om du vill väljer du plannamnet för att redigera det s.
• Välj Save As d.
OBS: Tillgängligheten för att spara beror på
arbetsflödet.

Sida 4 av 12

Obs: Detta dokument ersätter inte användarhandböckerna.

MARKERING AV DATA (ALTERNATIV)
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BAKGRUND
Data Selection kan också visa patientdata med en
tidslinjevy. Tidslinjen a visar patientdata baserat på
patientens anatomiska tillstånd på förvärvsdatumet.
OBS: Detta beror på din systemkonfiguration.

ÖVERSIKT
a Load Data: Laddar extra data från ett tidigare datum
in i tidslinjen.
s SUGGESTED DATA: visar de data som
programvaran anser vara mest relevanta.
d See All Data: visar alla data inom ett datakluster.
f Events: Skapa nya händelser för att dokumentera
en förändring av patientens anatomiska tillstånd på
tidslinjen.

DETALJERAD VY
När du väljer See All Data visas en mer detaljerad vy
av alla tillgängliga data, däribland följande:
• Automatiskt sparade sessioner, planer, bilder, objekt,
banor etc.
• Använd sökfältet s för att hitta dina data.
Bläddra igenom dina dataobjekt eller sökresultat med
pilarna a.

SKAPA HÄNDELSER
• Välj Events från verktygsfältet, sedan New Event.
En dialogruta öppnas a.
• Välj en händelsetyp med rullgardinsmenyn.
• Du kan uppdatera det förifyllda namnfältet och om du
vill lägga till en beskrivning.
• Välj OK när du är klar.
Nu skapas en händelse på tidslinjen.
a
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ÅTERSTÄLLA DATA
Om du raderar ett objekt oavsiktligt går det att
återställa det genom att utföra följande:
• Markera objektet från Recycle Bin a.
• Välj Restore s.
Objektet återställs tillbaka till det ursprungliga
dataklustret.

a
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LÄGGA TILL NYA PATIENTER
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ÖPPNA PATIENTLISTAN
• Välj Patient från huvudskärmen i Content Manager
eller sidan för arbetsflödesval.
Patientlistan öppnas.

LÄGGA TILL EN PATIENT
• Välj New från menyn.

SPARA PATIENTEN
• Ange patientnamn, födelsedatum, kön och ID.
• Välj Done.
Den nya patienten sparas och väljs.
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LAYOUTER OCH FÖRINSTÄLLNINGAR
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VÄLJA EN LAYOUT
• Välj Layout.
• Välj bland de tillgängliga alternativen.
OBS: Du kan inte routa program eller verktyg till andra
layouter än den enstaka layouten, endast källor. Med
Clear tas innehållet bort (källan) men layouten behålls.

SKAPA EN FÖRINSTÄLLNING
• Välj den layout du önskar för varje display.
• Utför den routning du önskar (program eller källor till
displayer).
• Välj Settings i verktygsfältet.
• Välj Create New från dialogrutan Presets.
Lägg till ett namn när du uppmanas göra detta.
• Välj OK.

VÄLJA EN FÖRINSTÄLLNING
• Öppna rullgardinsmenyn inne i Content Manager.
• Välj din förinställning.
OBS: Nedrullningsmenyn är endast tillgänglig om du
redan har sparade förinställningar.
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EXPORTERA OCH AVSLUTA
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EXPORTERA DATA - STEG 1
• Välj Export på huvudskärmen.

Export

EXPORTERA DATA - STEG 2
• Markera de data du vill exportera.
Endast datauppsättningar som är konturerade i
orange exporteras.
• Välj Export längst ned på skärmen.

Export

ALTERNATIV FÖR EXPORTERINGSMÅL
• USB-lagring
• Förkonfigurerad nätverksplats
• Browse...: Välj en mapp i Windows Explorer
(Windows Utforskaren)
• DICOM RT-nätverkslagring
OBS: Andra mål kan finnas tillgängliga beroende på
systemkonfiguration.

EXPORT AV PLANERAT INNEHÅLL
Att exportera till ett mål med Brainlabs Advanced File
format sätter igång konvertering av DICOM-data till
Brainlabs Advanced File format.
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EXPORTERA KRYSSRUTOR
• DICOM Burned-In Export: Integrera permanent ett
segmenterat objekts konturer i en DICOM MRbildserie.
OBS: Strukturer som är inbäddade i Burned-Inkonturen går inte att komma åt senare. Använd
Burned-In bildserier endast tillsammans med den
ursprungliga MR-bildserien.
• Välj Anonymize för att exportera anonymiserade
uppgifter. Uppgifter på det lokala systemet är
oförändrade.

EXPORTERA KRYPTERADE DATA
• Encrypted export for support: Markera denna
kryssruta för att kryptera exporterat datainnehåll för
Brainlabs support.
OBS: Krypterade exporter inkluderar loggfiler och
behandlingsinformation.

AVSLUTA PROGRAMMET
Välj Finish och använd alternativen i dialogrutan för att
avsluta, stänga eller starta om programmet, stänga av,
påbörja en ny behandling eller växla till ett nytt
arbetsflöde.
OBS: Alternativen kan variera beroende på licens.

ALTERNATIV FÖR ATT AVSLUTA
• Switch Workflow: Återgå till valet av arbetsflöde.
• New Treatment: Loggar ut den aktuella användaren
och öppnar en ny behandling.
• Restart: Startar om systemet.
• Shut down: Stänger ner systemet.
• Exit: Stänger Content Manager.

Sida 12 av 12
Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 Munich
Tyskland

UPPHOVSRÄTT:

Denna handbok innehåller information om
äganderätt som skyddas av upphovsrätt.
Ingen del av denna handbok får reproduceras eller
Europa, Afrika, Asien, Australien: +49 89 991568 1044 översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från
USA, Kanada,
Brainlab.
Central- och Sydamerika: +1 800 597 5911
Japan: +81 3 3769 6900
Dokumentrevision: 1.1
Frankrike: +33 800 676 030
E-post: support@brainlab.com

Artikelnummer: 60918-07SV

ANSVAR:
Denna handbok kan komma att ändras
utan förvarning och utgör inga
förpliktelser för Brainlab.
För ytterligare information, se avsnittet
”Ansvarsbegränsning” i Brainlabs
standardvillkor och försäljningsvillkor.

*60918-07SV*

