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STAP 1 

• Kies voor Select patient... op het hoofdscherm van 
Content Manager.
De patiëntenlijst wordt geopend.

AAN DE SLAG

DE SOFTWARE OPSTARTEN

• Inloggen op uw systeem.
• Een toepassingspictogram selecteren om te starten.

OPMERKING. Indien er vooraf geconfigureerde 
workflows zijn geïnstalleerd, wordt een 
selectiescherm geopend na het opstarten.

STAP 2

• Voer de patiëntnaam of identificatie-informatie in, in 
het zoekveld.

STAP 3 (OPTIONEEL)

• Markeer patiënten met een sterretje voor latere 
beoordeling.
Patiëntengegevens worden vervolgens vooraf 
geladen in het systeem.

OPMERKING. De patiënt blijft gemarkeerd totdat 
de sessie wordt gesloten.

Softwareversies: Content Manager 2.x, Patient Browser 4.x, DICOM Viewer 2.x
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STAP 5

• Selecteer de gewenste patiënt uit de patiëntenlijst. 
De patiënt wordt gemarkeerd.

• Kies Select. 
De patiëntgegevens worden geladen.

STAP 4
• Selecteer een keuzevakje om te zoeken naar 

beschikbare opslagopties:
- Marked: eerder geselecteerde gemarkeerde 

patiënten in de huidige sessie.
- CD/USB: gegevens die zich bevinden op 

geplaatste CD/USB-media.
- Worklist: uitsluitend patiënten die zijn opgenomen 

op de werklijst van het apparaat.
OPMERKING. Er kunnen andere filters van 
toepassing zijn, onderhevig aan de 
systeemconfiguratie.
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GESELECTEERDE GEGEVENS - OVERZICHT

• Gegevenssets in het Selected Data-veld die oranje 
worden omlijnd, worden automatisch geopend als 
de softwaretoepassing wordt geopend.

• Druk op de omlijnde gegevensset om deze te 
deactiveren. Het blijft in het Selected Data-gebied, 
maar wordt niet automatisch geopend in de 
software.

• Druk op X om een geselecteerde gegevensset te 
verwijderen.

OPTIES VOOR HET BEKIJKEN VAN PATIËNTGEGEVENS

PATIËNTGEGEVENS BEKIJKEN 

• DICOM Viewer geeft alle beschikbare beelden voor 
de bestaande patiënt weer vanaf:
- een plan of
- een onderzoek

GESELECTEERDE GEGEVENS - AANVULLENDE 
INFORMATIE

• Indien u automatisch wordt gevraagd om een patiënt 
en gegevens te selecteren, hebben gegevenssets 
geen oranje kader.

EEN ONDERZOEK LADEN OM TE BEKIJKEN

Een onderzoek omlijnd in lichtgrijs omvat DICOM-
gegevens van beeldbronnen.

• Selecteer de gewenste beelden aan de linkerkant.
De beelden worden weergegeven in het Selected 
Data-veld, dat wordt omlijnd in oranje.

• Selecteer OK.

Softwareversies: Content Manager 2.x, Patient Browser 4.x, DICOM Viewer 2.x
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EEN PLAN LADEN OM TE BEKIJKEN

• Een plan omlijnd in donkergrijs bestaat uit 
beeldgegevens die zijn geprepareerd of gepland met 
Brainlab-software.

• Selecteer de gewenste beelden aan de linkerkant. 
De beelden worden weergegeven in het Selected 
Data-veld, dat wordt omlijnd in oranje.

• Selecteer OK.

OPMERKING. Het gehele plan wordt weergegeven 
aan de rechterkant bij het selecteren van een beeld 
aan de linkerkant.

BEELDEN DESELECTEREN

• Deselecteer alle beelden van het plan door Deselect 
aan de linkerkant te selecteren.

• U kunt ook individuele beelden selecteren in het 
Selected Data-veld.
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NIEUWE PATIËNTEN TOEVOEGEN

STAP 1

• Kies voor Select patient... op het hoofdscherm van 
Content Manager.
De patiëntenlijst wordt geopend.

STAP 2

• Selecteer New in het menu.

STAP 3

• Voer de patiëntnaam, geboortedatum, het geslacht 
en de ID in.

• Selecteer Done:
De nieuwe patiënt wordt opgeslagen en 
geselecteerd.

Softwareversies: Content Manager 2.x, Patient Browser 4.x, DICOM Viewer 2.x
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GEGEVENS EXPORTEREN - STAP 1

• Selecteer Export op het hoofdscherm.

OPSLAAN, EXPORTEREN EN AFSLUITEN

EEN PLAN OPSLAAN

• Druk, na het maken van wijzigingen aan de 
patiëntgegevens, op Save of Save as op het 
hoofdscherm van de Content Manager. Het 
dialoogvenster Save as Plan wordt geopend.

• Selecteer indien gewenst de plannaam om deze te 
bewerken.

• Selecteer Save.

GEGEVENS EXPORTEREN - STAP 2

• Selecteer de gegevens die u wilt exporteren.
• Selecteer Export onderaan het scherm.

EXPORTBESTEMMING

• Mogelijke exportbestemmingen zijn:
- CD/DVD-opslag
- USB-opslag
- Uploaden naar Quentry-account
- Brainlab Network-opslag voor behandelplannen

OPMERKING. Er kunnen andere bestemmingen 
beschikbaar zijn, onderhevig aan de 
systeemconfiguratie.

Softwareversies: Content Manager 2.x, Patient Browser 4.x, DICOM Viewer 2.x
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INFORMATIE OVER DE FABRIKANT:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Europa, Afrika, Azië, Australië: +49 89 99 15 68 44
VS en Canada: +1 800 597 5911
Japan: +81 3 3769 6900
Latijns-Amerika: +55 11 33 55 33 70
Frankrijk: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

COPYRIGHT:

Deze handleiding bevat auteursrechtelijk 
beschermde informatie. 
Niets uit deze handleiding mag worden 
verveelvoudigd of vertaald zonder de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Brainlab. 

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder 
kennisgeving worden gewijzigd en 
verplicht Brainlab tot niets. 

Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over beperkingen van 
aansprakelijkheid in de standaard 
verkoopvoorwaarden van Brainlab.

AFSLUIT-OPTIES

• New treatment: logt de huidige gebruiker uit en 
opent een nieuwe behandeling.

• Shut down: sluit het systeem af.
• Cancel: keert terug naar de huidige behandeling.

OPMERKING. Buzz-systems bevat hier een 
heropstartoptie.

OPMERKING. Het selecteren van Exit op 
planningstations en systemen van derden sluit de 
software af zonder dialoogvenster.

GEPLANDE INHOUD EXPORTEREN

• Inhoud die wordt gemaakt met Brainlab 
planningsoftware wordt automatisch geconverteerd 
naar het Geavanceerd Bestandsformaat na 
exporteren om verdere planning met iPlan-software 
mogelijk te maken.

• Objecten die worden geselecteerd voor exporteren 
worden opnieuw bepaald volgens de originele 
resolutie en richting van de originele beeldenset die 
is gebruikt om de structuren uit te lijnen.

• Bekijk de geëxporteerde structuren nauwkeurig, 
omdat het volume en/of de vorm kunnen wijzigen.

DE SOFTWARE AFSLUITEN

• Selecteer Exit op het hoofdscherm.
• Afhankelijk van uw systeem zorgt het indrukken van 

Exit ervoor dat:
- de software wordt afgesloten, of
- de opties voor Exit worden geopend
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