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1

INFORMAȚII GENERALE

1.1

Date de contact și informații juridice

1.1.1

Date de contact

Asistență clienți
Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab:
Regiune

Telefon și fax

E-mail

Statele Unite ale Americii, Canada,
America centrală și de sud

Telefon: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilia

Telefon: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Marea Britanie

Telefon: +44 1223 755 333

Spania

Telefon: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone

Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa

Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonia

Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Durata de funcționare estimată
Brainlab asigură o perioadă de cinci ani de service pentru software. În timpul acestei perioade, se
furnizează actualizările de software, precum și asistența pe teren.

Feedback
În ciuda unei examinări atente, acest ghid ar putea conține erori.
Contactați-ne la adresa igs.manuals@brainlab.com dacă aveți sugestii de îmbunătățire a acestui
ghid.

Producător
Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 Munich
Germania
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Date de contact și informații juridice

Informații despre limbă
Toate ghidurile de utilizare Brainlab sunt elaborate inițial în limba engleză.
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1.1.2

Informații juridice

Drepturi de autor
Acest ghid conține informații exclusive, protejate de drepturi de autor. Nicio parte din acest ghid
nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres în scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab
• Brainlab® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau S.U.A.

Mărci comerciale non-Brainlab
• Windows® și Internet Explorer® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corp. în Statele
Unite ale Americii și în alte țări.
• MacOS® și Safari® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite
ale Americii și în alte țări.
• Chrome® este o marcă comercială înregistrată a Google Inc. în Statele Unite ale Americii și în
alte țări.
• Firefox® este o marcă comercială înregistrată a Mozilla Foundation în Statele Unite ale Americii
și în alte țări.

Software integrat aparținând terților
• Acest software conține biblioteca OpenJPEG. Pentru o descriere completă a drepturilor de
autor, declinărilor de responsabilitate și licențelor, consultați http://www.openjpeg.org.
• Acest software conține libjpeg-turbo. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor,
declinărilor de responsabilitate și licențelor, consultați http://www.libjpeg-turbo.org.
• Acest software se bazează parțial pe cercetările efectuate de Independent JPEG Group,
consultați http://www.ijg.org/.
• Acest software se bazează în parte pe Xerces C++ 3.1.1, dezvoltat de Apache Software
Foundation. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor, declinărilor de responsabilitate
și licențelor, consultați http://xerces.apache.org/.
• Acest produs include libtiff 4.0.4 beta. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor,
declinărilor de responsabilitate și licențelor, consultați http://www.remotesensing.org/libtiff/.
• Acest software se bazează în parte pe Durandal dezvoltat de Bluespire.
• Acest software se bazează în parte pe jQueryUI dezvoltat de jQuery Foundation.
• Acest software se bazează în parte pe js-png-encoder dezvoltat de Jan-Erik Finnberg.
• Acest software se bazează în parte pe Nicescroll dezvoltat de InuYaksa.
• Acest software se bazează în parte pe nodejs® dezvoltat de Nodejs Foundation.

Marcajul CE
Eticheta CE indică faptul că produsul Brainlab este în conformitate cu cerințele
esențiale ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului European („DDM”).
Conform regulilor stabilite de MDD, Patient Selection este un produs din clasa I.

Vânzarea în Statele Unite
Atenționări: Legile federale ale Statelor Unite restricționează vânzarea acestui dispozitiv
numai către medici sau la recomandarea acestora.
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Informații juridice

Informații despre brevete
Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete sau de cereri de brevet în așteptare.
Pentru detalii, consultați: https://www.brainlab.com/patent/.
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1.2

Simboluri

1.2.1

Simboluri utilizate în acest ghid

Avertismente
Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Ele conțin
informații esențiale de siguranță, privind posibile vătămări, deces sau alte consecințe
grave asociate cu utilizarea greșită a echipamentului.

Atenționări
Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea conțin
informații esențiale de siguranță cu privire la probleme care pot apărea în timpul utilizării
dispozitivului. Aceste probleme includ funcționarea defectuoasă a dispozitivului,
defectarea sau deteriorarea acestuia, ori pagubele materiale.

Note
NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și prezintă sfaturi utile suplimentare.
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Domenii de utilizare

1.3

Domenii de utilizare

1.3.1

Utilizarea sistemului

Domenii de utilizare
Utilizarea preconizată este de selectare a unui pacient și a datelor DICOM aferente în vederea
utilizării în alte aplicații online.

Revizia plauzibilității
Avertisment
Înainte de a trata pacientul, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor introduse în sistem
și de rezultate din sistem.
Asigurați-vă că planificarea este completă și revizuiți procesul pentru a vă asigura că
lucrați cu setul corect de date ale pacientului.
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1.4

Compatibilitate cu dispozitivele medicale

1.4.1

Software-ul medical Brainlab

Software medical compatibil Brainlab
Patient Selection este compatibil cu:
• DICOM Proxy 4.0
• DICOM Viewer 3.2
• Video Editor 2.0

Alte software-uri Brainlab
Alte software-uri compatibile cu Brainlab pot deveni disponibile după publicarea acestui ghid al
utilizatorului. Dacă aveți întrebări privind compatibilitatea aplicațiilor software cu Patient
Selection, contactați departamentul de asistență clienți Brainlab.
Dacă momentan utilizați alte versiuni software decât cele specificate mai sus, contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări privind compatibilitatea.
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Software non-Brainlab

1.4.2

Software non-Brainlab

Autorizare
Patient Selection oferă acces la software-ul medical. Proprietățile de instalare sau setările de
configurare nu pot fi modificate de către membrii personalului, cu excepția cazului în care aceștia
sunt instruiți/autorizați de Brainlab (exceptând setările contului local în ceea ce privește
securitatea sistemului).

Software compatibil care nu aparține Brainlab
Patient Selection este compatibil cu Microsoft Windows Server 2012 R2.
NOTĂ: Pentru informații despre alte aplicații software compatibile care nu aparțin Brainlab,
contactați asistența Brainlab.

Conformitate DICOM
Declarațiile de conformitate privind datele DICOM pot fi găsite pe site-ul Brainlab la adresa:
www.brainlab.com/dicom

12

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Patient Selection Ver. 5.1

INFORMAȚII GENERALE

1.5

Instruire și documentare

1.5.1

Instruire

Responsabilitatea
Avertisment
Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie sau nu înlocuiește
experiența chirurgului și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării.
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Documentare

1.5.2

Documentare

Publicul vizat
Patient Selection este destinat cadrelor medicale calificate (medici, personalul acestora,
asistente etc.) cu o capacitate de înțelegere suficientă a vocabularului tehnic în limba engleză
aferent câmpurilor de fizică medicală și imagistică medicală, astfel încât să le faciliteze
înțelegerea interfeței utilizatorului Patient Selection.

Citirea ghidurilor de utilizare
Ghidurile de utilizare descriu dispozitive medicale complexe și software-uri de ghidare chirurgicală
care trebuie utilizate cu atenție.
Este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentelor și ai software-ului:
• să citească cu atenție ghidurile de utilizare înainte de a utiliza echipamentul
• să aibă acces permanent la ghidurile de utilizare

Ghiduri de utilizare disponibile
Ghid de utilizare

Cuprins

Ghiduri de utilizare a softwaInstrucțiuni software detaliate
re-urilor
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1.6

Cerințe tehnice

Cerințe generale
• Computer cu conexiune la rețea, rezoluție suficientă a ecranului (consultați specificațiile de mai
jos ale hardware-ului) și un mouse.
• Tabletă cu acces la rețea și rezoluție suficientă a ecranului (consultați specificațiile de mai jos
ale hardware-ului).

Software
SO\Browser

Internet Explorer

Edge

Firefox*

Chrome*

Safari*

Windows 7

11

N/A

OK

OK

N/A

Windows 8

11

N/A

OK

OK

N/A

Windows 10

11

OK

OK

OK

N/A

MAC OS

N/A

N/A

OK

OK

OK

iOS

N/A

N/A

N/A

N/A

OK

Android

N/A

N/A

N/A

OK

N/A

* Utilizați cele mai recente versiuni de Firefox, Chrome și Safari.

Hardware
• Memorie recomandată de 2 GB RAM
• Rezoluție ecran: 1.024 x 768 sau mai mare
• Mouse cu rotiță de derulare recomandat atunci când utilizați un computer

Rețea
• Viteza de conectare la rețea:
- Cel puțin 10 Mbps. Conexiunea la rețea trebuie să fie stabilă. Poate fi necesar să reporniți
aplicația în cazul în care conexiunea la rețea nu este stabilă.
- Latență max.: 200 ms.
• Acces necesar la server prin porturile 80 și 443 (http și https).
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Cerințe tehnice
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SELECTAREA
PACIENȚILOR ȘI A
DATELOR

2.1

Selectarea și gestionarea datelor pacienților

Informații generale
Patient Selection oferă o listă de fișiere ale pacientului disponibile în sistemul dvs. local sau pe
un server PACS. Puteți selecta un pacient și să inițiați un software Brainlab.
Puteți adăuga datele pacientului pe server, căuta și selecta un pacient, edita informațiile
pacientului, îmbina informațiile duplicate și șterge pacienți.

Ecran principal

①
②
③
④

Figura 1

Nr.

Componentă

①

Reveniți la Application Platform

②

Câmp de căutare

③

Filtrare pacienți

④

Gestionare pacienți
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Selectarea și gestionarea datelor pacienților

Opțiuni de căutare
Pentru a efectua o căutare a datelor pacientului, faceți clic în interiorul câmpului Search ①.

①

②

Figura 2
Introduceți termenul căutării în câmpul ②. Dacă modificați termenul căutării, actualizați lista de
rezultate făcând clic pe Refresh.
Căutarea include dosarele stocate pe Application Server și un PACS conectat, dacă este
configurat. Dacă nu există un PACS, aceasta arată numai pacienții încărcați pe server.
Căutarea pe PACS are nevoie de cel puțin trei caractere. Dacă introduceți mai puțin de trei
caractere, sistemul va căuta numai pacienții locali.

Căutare avansată
Dacă faceți clic pe Advanced, va fi afișată o fereastră de dialog, care vă oferă șansa de a vă
reduce căutarea cu unul sau mai multe dintre criteriile furnizate:

Figura 3
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Metacaractere
Metacaracterele se pot utiliza în câmpul de căutare în vederea preluării unei liste de pacienți. De
exemplu:
Șir de căutare

Rezultat

bal*

Toți pacienții al căror nume de familie începe cu litera „bal”.

*^bal*

Toți pacienții al căror prenume începe cu litera „bal”.

Cum selectați un pacient

①
Figura 4

Etapă
1.

Alegeți pacientul pe care doriți să îl selectați.
Pacientul va fi evidențiat.
NOTĂ: Dacă faceți dublu-clic pe un pacient, este echivalent cu un singur clic urmat de clic
pe Select.

2.

Alegeți Select ①.
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Gestionarea pacienților

2.1.1

Gestionarea pacienților

Cum încărcați fișierului pacientului
Pentru a încărca fișiere DICOM:
Etapă
1.
Sub Manage, selectați Upload.

2.

Puteți alege fișiere de încărcat în următoarele moduri:
• Trageți fișierele în zona indicată.
• Alegeți fișierele folosind Windows Explorer făcând clic pe Browse Files.
• Alegeți Browse Folder (numai Firefox v.50+ și Chrome).
NOTĂ: Toate fișierele dintr-o serie DICOM sunt combinate într-un singur rând. Fișierele
individuale nu pot fi eliminate, dar seriile bifate în caseta de bifat pot fi eliminate din încărcare dacă faceți clic pe acestea și selectați Remove.
3.

20

Fiecare set de date pe care l-ați ales pentru încărcare este listat.
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Etapă
• Dacă decideți să nu încărcați un set de date, activați caseta de bifat din partea stângă
a acestui set de date și faceți clic pe Remove.
• Pentru a vedea mai multe detalii despre un set de date ales, faceți clic pe pictograma
i.

4.

Selectați Upload pentru a încărca fișierele sau Back pentru a reveni la lista pacientului.

NOTĂ: Datele sunt încărcate pe Application Server, nu în PACS. Datele încărcate pot fi șterse
pe baza disponibilității stocării de date care este menținută de sistem. Prin urmare, datele
încărcate astfel sunt șterse complet dacă faceți clic pe Delete. Datele din PACS sunt memorate în
cache și rămân în PACS.

Cum editați informațiile pacientului

Figura 5

Etapă
1.

Selectați pacientul.

2.
Sub Manage, selectați Edit.
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Gestionarea pacienților

Etapă
3.

Selectați câmpul pe care doriți să îl editați.

4.

Editați informațiile pacientului, apoi selectați Done pentru a salva sau Back pentru a reveni la lista pacientului.
• Last Name, Middle Name și First Name împreună nu pot depăși 62 de caractere în
total.
• ID-ul pacientului nu poate depăși 64 de caractere.

5.
O pictogramă Restore este afișată alături de un pacient editat. Faceți clic
pe aceasta pentru a restabili pacienții îmbinați.
NOTĂ: Informații editate ale pacientului sunt modificate numai în memoria cache a Application
Server. Acestea nu sunt modificate în PACS. Se pot restabili informațiile originale.

Cum marcați un pacient
Marcați un pacient pentru a ajuta la sortarea datelor pacientului.

Figura 6

Etapă
Activați conturul de stea de lângă numele pacientului.
NOTĂ: Pacientul va rămâne marcat până la închiderea sesiunii.

Cum sortați pacienții marcați
Etapă
Selectați conturul de stea din antet. Acum lista pacientului este sortată conform acelor pacienți
marcați cu o stea.

Cum ștergeți un pacient
Etapă
1.

Selectați pacientul pe care doriți să îl ștergeți.

2.
Sub Manage, selectați Delete.
Se deschide un dialog de confirmare.
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Etapă
3.

Selectați Delete pentru a șterge fișierele sau Cancel pentru a reveni la lista pacientului.

NOTĂ: Pacientul va fi șters doar de pe Application Server. Acesta nu va fi șters de pe suportul
de stocare introdus sau din PACS din rețeaua spitalului.

Cum îmbinați pacienți duplicați
Etapă
1.
Sub Manage, selectați Merge.

2.

Faceți clic pe pacienții pe care doriți să îi îmbinați.

3.

Selectați Merge din partea de jos a ecranului.

4.

În dialogul care se deschide, selectați pacientul țintă.
NOTĂ: După îmbinare, toate datele se vor stoca sub numele și ID-ul selectate. Dacă un
pacient a fost selectat anterior, îmbinarea datelor este posibilă numai pentru acel pacient.

5.
O pictogramă Restore este afișată alături de un pacient îmbinat. Faceți clic
pe aceasta pentru a restabili pacienții îmbinați.
NOTĂ: Pacienții sunt îmbinați numai pe Application Server și nu în PACS.
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Selectarea datelor

2.2

Selectarea datelor

Informații generale
Datele sunt listate cronologic și pot fi alese fie după selectarea unui pacient, fie în momentul
deschiderii aplicației Brainlab (consultați Ghid de utilizare a software-ului).

Vizualizare ecran mic
Pe ecranele mici și tabletele mici în vizualizare de tip portret, panoul central pentru datele
selectate nu este afișat.

Figura 7
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Cum selectați datele

Figura 8

Etapă
1.

Faceți clic pe datele pacientului pentru a-l selecta.
Datele pacientului care a fost selectat sunt afișate în mod evidențiat cu un fundal închis la
culoare.
• Puteți alege să utilizați datele care au fost salvate automat dintr-o sesiune anterioară
sub Last View Layout. Alegeți Select Autosave pentru a încărca aceleași date pe care le-ați ales înainte.
• Puteți alege să încărcați datele pacientului listate drept Study DICOM, caz în care sunt
listate toate datele pacientului, inclusiv orice obiect sau puncte prezentate anterior. În
acest caz selectați ce informații încărcați.
• Puteți alege să încărcați datele pacientului listate ca Plan, caz în care trebuie să încărcați toate părțile planului.
Pentru a selecta întregul conținut al unui Study, faceți clic pe Select All.
NOTĂ: Numai informațiile metadatelor ale studiilor mai vechi sunt afișate în mod implicit.
Pentru a deschide conținutul studiilor mai vechi, faceți clic pe Show Content. Dacă un
studiu conține mai mult de șase serii, faceți clic pe Show More pentru a afișa mai mult de
șase serii.

2.

Selectați OK pentru a continua.

Cum deselectați datele
Opțiuni
Pentru a deselecta datele din selecția curentă, faceți clic pe aceasta. Aceasta nu mai este
afișată cu un fundal închis la culoare.
Pentru a deselecta întregul conținut al unui Study, faceți clic pe Deselect All.
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Selectarea datelor
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