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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Asistență

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

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, 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

support@brainlab.com

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

Durata de utilizare preconizată

Pentru acest produs, actualizările software și asistența pe teren sunt oferite timp de cinci ani, în
perioada de service.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține erori. Dacă aveți sugestii de
îmbunătățire, vă rugăm să ne contactați la adresa user.guides@brainlab.com.

Producător

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania

INFORMAȚII GENERALE
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1.2 Informații juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale care aparțin Brainlab

Brainlab® este marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau S.U.A.
Brainlab NodeTM este o marcă comercială a Brainlab AG în Germania și/sau în S.U.A.
BuzzTM este o marcă comercială a Brainlab AG în Germania și/sau în S.U.A.
CurveTM este o marcă comercială a Brainlab AG în Germania și/sau în S.U.A.
Kick® este o marcă comercială a Brainlab AG în Germania și/sau în S.U.A.
iHelp® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în S.U.A.

Mărci comerciale care nu aparțin Brainlab

• Microsoft® și Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
• Google ChromeTM este o marcă comercială a Google, Inc.

Informații privind brevetele

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

Conformitatea datelor DICOM

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

Software terț integrat

Parțial, acest software se bazează pe următoarele proiecte. Licența completă și avizul privind
drepturile de autor sunt disponibile la linkurile de mai jos:
• Independent JPEG Group http://(https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, dezvoltat de Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xerces-c/)
• jquery.nicescroll (https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/master/MIT.LICENSE)
• Durandal (https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/master/License.txt)
• Polymer (http://polymer.github.io/LICENSE.txt)
• Componente Vaadin (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)

Eticheta CE

Eticheta CE indică faptul că produsul Brainlab este în conformitate cu cerințele
esențiale ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului European, Directiva privind dis-
pozitivele medicale („MDD”).
Conform regulilor stabilite de MDD, Patient Data Manager este un produs din
clasa I.

Informații juridice
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Raportează incidentele asociate cu acest produs

Trebuie să raportați către Brainlab și către autoritățile relevante orice incident major care apare în
legătură cu acest produs.

Vânzări în SUA

Legile federale ale Statelor Unite restricționează vânzarea acestui dispozitiv la vânzarea de
către medici sau la comanda acestora.

INFORMAȚII GENERALE
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1.3 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Acestea
conțin informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila vătămare corporală,
posibilul deces sau alte consecințe grave asociate cu utilizarea sau utilizarea greșită a
dispozitivului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea includ
informații privind potențialele funcționări defectuoase ale dispozitivului, defectarea
acestuia sau daunele materiale provocate dispozitivului sau altor bunuri.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 

Simboluri
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1.4 Utilizarea sistemului

Informații generale

Patient Data Manager este format din Content Manager, Patient Selection și Data Selection.

Utilizare prevăzută

Patient Data Manager este destinat încărcării datelor pacienților din și exportării datelor
pacienților către locațiile conectate în rețea (de exemplu, fișiere partajate și PACS) și suporturi
detașabile. În plus, software-ul este destinat lansării altor aplicații (cum ar fi aplicațiile Brainlab de
planificare și navigare) și direcționării aplicațiilor și surselor video conectate către monitoarele
atașate la sistemele pe care rulează Patient Data Manager. De asemenea, software-ul este
destinat pentru a inter-conecta două sisteme Brainlab prin intermediul rețelei.

Populația de pacienți adresată

Dispozitivul nu implică o populație de pacienți specifică.

Profilul utilizatorului adresat

În general, dispozitivul este utilizat de către specialiști din domeniul îngrijirii medicale. Acesta este
destinat folosirii de către personalul medical instruit din spitale, mai exact, medicilor precum
neurochirurgii, chirurgii specializați în chirurgie spinală și traumatologie, chirurgii ortopezi și alți
chirurgi care au nevoie să pornească alte aplicații (Brainlab) (de ex., software-ul de navigare
Brainlab), precum și personalului medical din sala de operație (inclusiv, dar fără limitare la medicii
menționați anterior) responsabil cu imaginile video de rutină și/sau cu aplicațiile aferente
monitoarelor disponibile.

Mediu de utilizare preconizat

Aplicația este proiectată pentru a fi utilizată pe platformele Brainlab din și din afara sălilor de
operație sau pe computere obișnuite.
Pentru funcțiile de operare principale ale platformei utilizate, consultați, de asemenea,
documentația aferentă platformei respective.

Principii de operare

Acest software poate fi utilizat fie pe computere dotate cu o tastatură și un mouse sau pe sisteme
care conțin un ecran tactil.
Pentru funcțiile de operare principale ale platformei utilizate, consultați, de asemenea,
documentația aferentă platformei respective.

Funcții de operare principale

Funcțiile de operare principale cu risc:
• Selectarea datelor pacientului

Funcții de operare principale utilizate frecvent:
• Vizualizarea și rutarea semnalelor video conectate
• Selectarea datelor pacientului
• Pornirea aplicațiilor (de ex., software-ul de planificare Brainlab)

Pentru funcțiile de operare principale ale platformei utilizate, consultați, de asemenea,
documentația aferentă platformei respective.

INFORMAȚII GENERALE
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Scenarii de utilizare

Software-ul poate fi instalat pe diferite sisteme, inclusiv Brainlab Buzz, Curve, Kick, stații de
planificare și platforme Node. Acesta permite lansarea aplicațiilor, ca de exemplu, Brainlab
Elements. În combinație cu destinația de utilizare specificată mai sus, acest scenariu duce la
următoarele cazuri principale de utilizare:
• Utilizatorul dorește să lanseze o aplicație de navigare, fie cu date preplanificate, date fără

conținut de planificare sau fără date imagistice
• Utilizatorul dorește să pornească aplicații de planificare cu datele pacientului
• Utilizatorul dorește să vizualizeze semnalele video conectate înainte sau pe durata procedurii

de navigare
• Utilizatorul dorește să exporte date din sistem, fie în scopuri de documentare, fie de tratament

Locul de utilizare

Locul de utilizare este în interior, în mod normal într-un spital sau într-o clinică.

Revizia plauzibilității

Avertisment
Înainte de tratarea pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor de intrare în
sistem și de ieșire din sistem.

Utilizarea sistemului
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1.5 Compatibilitate cu dispozitivele și software-urile
medicale

Platforme medicale Brainlab compatibile

Patient Data Manager este compatibil cu:
• Buzz 1.x, 2.x
• Curve 1.x, cu montare pe tavan
• Kick 1.x, 2.x
• Node Server 4.x, 5.x
• Stație de planificare 6.x, 7.x, 8.x, 9.x

Alte platforme Brainlab

Alte platforme Brainlab compatibile ar putea deveni disponibile după lansarea acestui ghid de
utilizare. Contactați departamentul de asistență al Brainlab dacă aveți întrebări cu privire la
compatibilitate.

Software-urile medicale Brainlab compatibile

Cu acest sistem puteți instala și utiliza numai software-uri medicale Brainlab specificate de către
Brainlab. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări cu privire la
compatibilitatea cu software-urile medicale Brainlab.

Alte aplicații software Brainlab

Alte aplicații software Brainlab ar putea deveni disponibile după lansarea acestui ghid de utilizare.
Dacă utilizați alte versiuni software decât cele specificate mai sus, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab pentru clarificări privind compatibilitatea cu dispozitivele Brainlab.

Avertisment
Doar software-ul medical Brainlab specificat de Brainlab poate fi instalat și utilizat
împreună cu sistemul.

Software compatibil care nu aparține Brainlab

Patient Data Manager este compatibil cu:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2016

NOTĂ: Pentru informații despre alte aplicații software compatibile care nu aparțin Brainlab,
contactați asistența Brainlab. 

Actualizări de securitate Microsoft pentru Windows și actualizări ale driverelor

Brainlab permite instalarea doar a corecțiilor de securitate (security patches). Nu instalați pachete
de servicii (service packs) și actualizări opționale. Verificați setările pentru a vă asigura că
actualizările sunt descărcate și instalate în mod corect și la un moment adecvat. Nu actualizați
driverele de pe platformele Brainlab.

INFORMAȚII GENERALE
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Consultați site-ul web Brainlab pentru mai multe informații despre setări și o listă a actualizărilor
de securitate Microsoft care sunt blocate de departamentul de asistență clienți al Brainlab.
Adresă: www.brainlab.com/updates
Parolă: WindowsUpdates!89

Actualizări

Avertisment
Actualizările sistemului de operare (remedieri rapide) sau ale software-urilor terțe ar trebui
să fie efectuate în afara orelor de lucru ale instituției medicale și într-un mediu de testare
pentru a verifica funcționarea corectă a sistemului Brainlab. Brainlab monitorizează
remedierile rapide emise de Windows și va fi informată, în cazul anumitor actualizări, dacă
pot apărea anumite probleme. Dacă întâmpinați dificultăți în ceea ce privește remedierile
rapide ale sistemului de operare, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Scanarea antivirus și anti-malware

Brainlab recomandă protejarea sistemului cu software antivirus de ultimă oră.
Rețineți că unele setări ale software-ului de protecție anti-malware (de ex., un scaner de viruși)
pot afecta negativ performanța sistemului. De exemplu, dacă sunt efectuate scanări în timp real și
este monitorizat accesul la fiecare fișier, atunci este posibil ca încărcarea și salvarea datelor
pacientului să fie lentă. Brainlab recomandă dezactivarea scanărilor în timp real și efectuarea
scanărilor antivirus în afara orelor de lucru ale instituției medicale.

Avertisment
Asigurați-vă că software-ul antivirus nu modifică directoarele Brainlab, în special:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData etc.

Avertisment
Nu descărcați și nu instalați actualizări în timpul planificării tratamentului.
Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru informații suplimentare referitoare
la oricare dintre aceste aspecte.

Compatibilitate cu dispozitivele și software-urile medicale
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1.6 Instruire și documentație

Publicul vizat

Acest ghid de utilizare este destinat personalului medical instruit din spitale.

Instruire Brainlab

Înainte de a utiliza sistemul, toți utilizatorii trebuie să participe la un program de instruire
obligatoriu, susținut de un reprezentant autorizat al Brainlab, pentru a asigura utilizarea corectă și
în siguranță.

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie și nu înlocuiește experiența
și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării sistemului. Utilizatorul trebuie
întotdeauna să poată continua fără asistența sistemului.
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele de sistem și accesoriile.

Citirea ghidurilor de utilizare

Acest ghid descrie software medical și dispozitive medicale complexe care trebuie utilizate cu
atenție.
Astfel, este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentului sau ai software-ului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a manevra echipamentul,
• să aibă acces permanent la acest ghid.

Ghiduri de utilizare disponibile

NOTĂ: Ghidurile de utilizare disponibile variază în funcție de produsul Brainlab. Dacă aveți
întrebări cu privire la ghidurile de utilizare pe care le-ați primit, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab. 

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a soft-
ware-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării asis-
tate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operații
• Instrucțiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a hard-
ware-ului

Informații detaliate cu privire la componentele hardware chirurgica-
le și pentru radioterapie, definite de obicei ca instrumente comple-
xe, de dimensiuni mari

Ghiduri de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghidul de curățare, dezin-
fectare și sterilizare

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghid de utilizare a sistemu-
lui Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

Ghid tehnic și de utilizare a
sistemului

Combină conținutul Ghidului de utilizare a sistemului și Ghidul teh-
nic de utilizare

INFORMAȚII GENERALE
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2 SELECTAREA
PACIENȚILOR ȘI DATELOR

2.1 Selectarea și gestionarea datelor pacienților

Informații generale

Patient Selection vă permite să căutați un pacient și să îl selectați, să editați informațiile
pacientului, să îmbinați informațiile duplicate și să ștergeți pacienți.
Patient Selection se deschide după ce vă conectați la sistem sau după deschiderea fluxului de
lucru dorit.

Opțiuni de căutare

Nr. Explicație

① Câmp de căutare: Introduceți numele pa-
cientului sau alte informații de identificare.

①

②

③

④

⑤

②

Bifați caseta CD/USB pentru a afișa numai
datele care se află pe suportul CD/USB in-
trodus.
NOTĂ: Caseta CD/USB poate fi activată nu-
mai dacă este introdus un suport de stocare. 

③

Selectați filtrul Worklist pentru a afișa numai
pacienții incluși în lista de lucru a dispozitivu-
lui.
NOTĂ: În funcție de configurația sistemului
dvs., pot apărea mai multe liste de lucru. De-
numirile listelor de lucru pot fi configurate în
mod personalizat de către Brainlab. Pentru
mai multe informații, contactați departamen-
tul de asistență al Brainlab. 

④

Selectați filtrul Marked pentru a afișa numai
pacienții pe care i-ați marcat în sesiunea cu-
rentă.
NOTĂ: Acesta poate fi configurat în mod
personalizat de către Brainlab. Pentru mai
multe informații, contactați departamentul de
asistență al Brainlab. 

SELECTAREA PACIENȚILOR ȘI DATELOR

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5 15



Nr. Explicație

⑤

Selectați Browse pentru a selecta directorul
care conține datele DICOM din sistemul dvs.
de fișiere.
NOTĂ: Funcția Browse nu este disponibilă
pe toate dispozitivele (de ex., Curve, Kick
sau Buzz). Filtrul poate fi activat numai dacă
datele au fost importate utilizând funcția
Browse. 

Metacaractere

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

Șir de
căuta-
re

Rezultat

b* Toți pacienții al căror nume de familie începe cu litera „b”

*^b* Toți pacienții al căror prenume începe cu litera „b”

Pictograme pentru locațiile de stocare

Pictogramele din Patient Selection indică locația în care sunt stocate datele pacienților. Dacă
datele sunt stocate în mai multe locații, se vor afișa mai multe pictograme. Dacă datele sunt
stocate doar pe dispozitivul local, nu se va afișa nicio pictogramă.

Pictogramă Locație stocare date

Locație de stocare personalizată (de ex., Browse...)

Locația de stocare date Brainlab (de exemplu, Brainlab DICOM Proxy, serverul
central Brainlab)

PACS

Quentry

Dispozitiv de stocare USB atașat

CD/DVD introdus

NOTĂ: Pictogramele pentru locația de stocare Brainlab, Quentry și PACS apar numai dacă s-a
folosit câmpul de căutare. 

Selectarea și gestionarea datelor pacienților
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Cum includeți pacienții Quentry într-o căutare

Etapă

1. Selectați pictograma Quentry din Content Manager pentru a vă conecta la Quentry.
NOTĂ: Integrarea Quentry Desktop variază în funcție de licența și de configurația siste-
mului dvs. Consultați Ghidul de utilizare a software-ului Quentry Desktop pentru mai
multe informații. 

2. Căutați un pacient după cum s-a descris anterior.
Datele despre pacienți aflate la adresa quentry.com care corespund criteriilor de căutare
vor fi incluse în rezultatele căutării.

Căutare avansată

Figura 1  

Etapă

Utilizați Advanced Search pentru a include mai multe criterii de căutare, pentru a filtra căutarea
pacientului.

Cum selectați un pacient folosind funcția Browse...

Etapă

Selectați Browse... pentru a importa datele DICOM dintr-o altă locație de
fișiere. 
Windows Explorer se deschide și vă solicită să selectați un director.

SELECTAREA PACIENȚILOR ȘI DATELOR
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Cum selectați un pacient

①

Figura 2  

Etapă

1. Selectați pacientul dorit din listă.
Pacientul va fi evidențiat.

2. Alegeți OK ①.
NOTĂ: Vi se poate solicita să selectați datele pacientului. 

Selectarea și gestionarea datelor pacienților
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Cum accesați toate datele pacientului

①

Figura 3  

Dacă funcția Worklist este configurată și selectată ca filtru implicit, se afișează numai pacienții din
lista Worklist respectivă.
NOTĂ: Filtrele sunt configurate de către departamentul de asistență al Brainlab și pot varia în
funcție de instalarea dvs. 

Pentru a accesa toate datele pacientului numai în scopuri de urgență, efectuați următorii pași:

Etapă

1. Bifați opțiunea All Patients ①.

2. Dacă vi se cere, introduceți datele dvs. de conectare.
NOTĂ: Toate acțiunile sunt înregistrate în jurnal de către sistem începând din acest punct. 

3. Selectați pacientul dorit din listă.

Clasificarea bolilor

În funcție de fluxul de lucru, vi s-ar putea solicita să selectați o clasificare a bolii. Dacă datele
pacientului conțin deja o clasificare a bolii, va fi preselectată cea mai recentă clasificare.
În unele aplicații Brainlab, informațiile introduse la acest pas se utilizează pentru selectarea
automată a seturilor de date, instrumentelor și/sau dispunerilor de vizualizare relevante.
NOTĂ: Pentru a sări peste acest pas, apăsați pe Skip înainte de efectuarea unei selecții. 

SELECTAREA PACIENȚILOR ȘI DATELOR
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Cum selectați o clasificare a bolilor

① ② ③ ④ ⑤

⑥
Figura 4  

Etapă

1. Selectați zona corpului ①.

2. Selectați sistemul de organe ②.

3. Selectați tipul de boală specifică ③.

4. Opțional: Selectați categoria de boală specifică ④.

5. Opțional: Selectați boala specifică ⑤.

6. Selectați Done ⑥.

NOTĂ: Trebuie să selectați clasificarea bolii de la stânga la dreapta. 

Linkuri conexe

3.3 Ecranul principal al aplicației Content Manager la pagina 45

Selectarea și gestionarea datelor pacienților
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2.2 Gestionarea pacienților

Informații generale

Patient Selection vă permite să căutați un pacient și să îl selectați, să editați informațiile
pacientului, să îmbinați informațiile duplicate și să ștergeți pacienți.

Cum creați un pacient nou

①

Figura 5  

Etapă

1.

Sub Manage, selectați New.

2. Introduceți numele, data nașterii, sexul și ID-ul pacientului.
Selectați Done ①.
Noul pacient este salvat și selectat.

SELECTAREA PACIENȚILOR ȘI DATELOR
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Cum îmbinați pacienți duplicați

①

②

Figura 6  

Etapă

1.

Sub Manage, selectați Merge ① din bara de instrumente.

2. Selectați pacientul (pacienții) pe care doriți să îl (îi) îmbinați din Patient List și selectați
Merge ②.

3.

Selectați pacientul țintă din fereastra de dialog.
NOTĂ: După îmbinare, toate datele se vor stoca sub numele și ID-ul selectate. Dacă un
pacient a fost selectat anterior, acest pacient devine automat pacientul țintă. 

4. Selectați OK pentru confirmare.

5.

Pentru a anula îmbinarea, selectați Restore în orice moment.

Gestionarea pacienților

22 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5



Cum marcați un pacient

①

Figura 7  

Puteți să marcați un pacient pentru ca datele acestuia să fie preîncărcate în sistem.

Etapă

Selectați conturul de stea de lângă numele pacientului.
Pacientul va fi marcat cu o stea ①.
NOTĂ: Pacientul va rămâne marcat până la închiderea sesiunii. 

Cum sortați în funcție de coloane

①

Figura 8  

Etapă

1. Sortați Patient List selectând săgeata din dreptul antetului (de ex., DATE OF BIRTH ①).

2. Selectați DATE OF BIRTH pentru a sorta lista de pacienți în ordine cronologică.

NOTĂ: Patient List poate fi sortată în funcție de antetele NAME, DATE OF BIRTH, GENDER, ID. 

SELECTAREA PACIENȚILOR ȘI DATELOR
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Cum editați informațiile pacientului

①

Figura 9  

Etapă

1. Selectați pacientul.

2.

Sub Manage, selectați Edit.

3. Selectați câmpul pe care doriți să îl editați.

4. Editați informațiile pacientului, după care selectați Done ① pentru a stoca modificările.
NOTĂ: Deși modificările sunt vizibile în Patient Selection, datele ca atare sunt modificate
numai la exportare. Dacă nu exportați datele, modificările nu sunt aplicate. 

5.

Pentru a anula modificările efectuate asupra informațiilor pacientului, se-
lectați Restore.

Cum reveniți la lista pacienților

Etapă

Când creați sau editați un pacient, selectați Patient List pentru a reveni la
pagina de selectare a pacienților.

Gestionarea pacienților
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Cum ștergeți un pacient

③

①

②

Figura 10  

Etapă

1.

Din bara de instrumente, deschideți meniul derulant Manage.
Selectați Delete ③.

2. Selectați pacientul (pacienții) pe care doriți să îl (îi) ștergeți din Patient List ①.

3.

Selectați Delete din partea de sus a ecranului principal ②.

4.

Selectați Delete din caseta de dialog pentru a confirma ștergerea.

SELECTAREA PACIENȚILOR ȘI DATELOR

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5 25



Etapă

5.

Se deschide o casetă de dialog care confirmă ștergerea reușită.
NOTĂ: Pacientul va fi șters doar din sistemul local. Pacientul nu va fi șters de pe suportul
de stocare introdus sau din rețeaua spitalului. 

Gestionarea pacienților
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2.3 Selectarea datelor

Informații generale

Data Selection listează datele cronologic si poate fi aleasă fie după selectarea unui pacient, fie
când deschideți o aplicație Brainlab (consultați Ghidul de utilizare a software-ului corespunzător).
NOTĂ: Disponibilitatea acestei funcții variază în funcție de configurația sistemului dvs. Pentru mai
multe informații, contactați asistența Brainlab. 

Planuri specifice aplicației

①

③

②

Figura 11  

Planurile create utilizând anumite aplicații Brainlab conțin metadate suplimentare, precum:
• Intenția clinică (de exemplu, tratament, cercetare, întreținere) ①
• Pictograma aplicației care a salvat planul ②
• Regiunea anatomică corespunzătoare ③

Linkuri conexe

2.6 Selectarea datelor (alternativă) la pagina 31

Cum selectați datele

①

②

③ ④

⑤

Figura 12  

SELECTAREA PACIENȚILOR ȘI DATELOR
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Etapă

1. Selectați pacientul.

2. Selectați seturile de date ① pe care doriți să le folosiți.
NOTĂ: Seturile de date înconjurate de un fundal gri închis ② aparțin unui plan. Selecta-
rea oricărui element dintr-un plan determină evidențierea întregului plan. Puteți selecta
elemente individuale din seturile de date care nu aparțin unui plan ③.
 

Datele se afișează în zona SELECTED DATA ④.

3. Selectați OK ⑤ pentru a continua.

Cum deselectați datele

① ②

Figura 13  

Etapă

1. Pentru a deselecta toate datele dintr-un plan, alegeți Deselect ①.

2. Pentru a deselecta un set de date individual, alegeți simbolul X ② de lângă imagine.

Setul de date nu va mai fi disponibil pentru aplicațiile software.

Selectarea datelor
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2.4 Îmbinarea datelor

Îmbinarea datelor

Dacă anumite date, de exemplu traiectorii, obiecte sau fuziuni, se afișează în zona SELECTED
DATA și apoi se selectează un plan, se va deschide următorul dialog.

Figura 14  

Opțiuni

Pentru a suprascrie și a adăuga conținut care lipsește, selectați Merge.

Pentru a elimina date selectate anterior și pentru a selecta numai conținutul din cadrul unui plan,
selectați Discard.

Pentru a păstra datele selectate anterior și a nu adăuga planul nou selectat, selectați Cancel.

NOTĂ: Funcția Merge nu este posibilă cu planurile specifice aplicației. Pentru adăugarea datelor
suplimentare la un plan specific aplicației, selectați mai întâi planul specific aplicației, apoi
selectați datele suplimentare. 

SELECTAREA PACIENȚILOR ȘI DATELOR
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2.5 Utilizarea fișierelor convertite

Fișiere convertite

①

Figura 15  

Planurile marcate cu un „*” ① au fost convertite automat din formatul de fișier Brainlab Advanced
File la formatul DICOM.
Înainte de utilizare, conținutul de planificare trebuie să fie examinat cu atenție.

Utilizarea fișierelor convertite
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2.6 Selectarea datelor (alternativă)

Informații generale

②
③

④

①

⑤

⑥

Figura 16  

Data Selection poate afișa datele pacientului utilizând, de asemenea, un mod de vizualizare cu
axă cronologică.
NOTĂ: Disponibilitatea acestei funcții variază în funcție de configurația sistemului dvs. Pentru mai
multe informații, contactați asistența Brainlab. 

Nr. Explicație

① Load Data: încarcă date suplimentare, dintr-o dată anterioară, în axa cronologică.

② Modul de vizualizare cu axă cronologică afișează datele pacientului în baza stării anato-
mice a pacientului la data achiziției imaginilor.

③

Seturile de date sunt organizate în grupuri de date în funcție de starea anatomică asocia-
tă a pacientului.
SUGGESTED DATA afișează datele pe care software-ul le consideră ca fiind cele mai re-
levante.

④ See All Data afișează toate datele din grupul de date respectiv.

⑤ Filter: utilizați meniul derulant pentru a selecta între toate datele sau cele Plans only.

⑥ Events: creați evenimente noi pentru a documenta o modificare la nivelul stării anatomice
a pacientului pe axa cronologică.

Linkuri conexe

2.4 Îmbinarea datelor la pagina 29
2.3 Selectarea datelor la pagina 27
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Modul de vizualizare detaliat

① ②
Figura 17  

Selectând See All Data se afișează un mod de vizualizare detaliat a tuturor datelor disponibile,
inclusiv:
• Autosave (sesiuni salvate)
• Plans (planuri cu datele pacientului și planuri RT)
• Images (seturi de secțiuni, serii la distanță, colecții de imagini)
• Objects
• Trajectories
• Points

Puteți, de asemenea, introduce termeni de căutare specifici în câmpul de căutare ② pentru a găsi
datele corecte, de care aveți nevoie.
Fiecare tip de date are propriul câmp de căutare și se afișează când sunt disponibile zece sau
mai multe elemente.
Puteți, de asemenea, derula pagină cu pagină obiectele de tip date sau rezultatele căutării,
utilizând săgețile ①.

Selectarea datelor (alternativă)
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Modul de vizualizare sumar

① ②
Figura 18  

Etapă

Selectați butonul informativ ①.
Se deschide o fereastră de dialog ② care afișează o prezentare generală
a tuturor datelor din cadrul elementului respectiv, precum și toate tipurile
de conținut.

Planuri

① ② ③

④

Figura 19  

Fiecare plan salvat este marcat cu starea de aprobare aferentă acestuia, data și ora creării, și o
scurtă descriere a conținutului inclus. Nu există funcții suplimentare disponibile. Consultați
următoarele:

Nr. Descriere

① Afișează starea de aprobare și numele persoanei care a oferit aprobarea De ex., Appro-
ved/Unapproved.

② Mută planul în coșul de reciclare.

SELECTAREA PACIENȚILOR ȘI DATELOR
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Nr. Descriere

③ Oferă mai multe informații despre datele incluse în acest plan.

④ Marchează preferințele pentru o vizualizare mai rapidă în SUGGESTED DATA.

Coș de reciclare

②①
Figura 20  

Dacă ștergeți un element în mod accidental, există posibilitatea de a-l recupera efectuând
următoarele acțiuni:

Etapă

1. Selectați un element din Recycle Bin ②.

2. Selectați Restore ①.
Elementul este recuperat în grupul de date original.

Selectarea datelor (alternativă)
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Actualizarea planului cu date suplimentare

①
Figura 21  

Dacă doriți să îmbinați datele pacientului, funcția Add Data oferă o comandă scurtă pentru
selectarea și îmbinarea unui pacient suplimentar.
NOTĂ: Disponibilitatea acestei funcții variază în funcție de configurația sistemului dvs. Pentru mai
multe informații, contactați asistența Brainlab. 

Linkuri conexe

2.2.2 Cum îmbinați pacienți duplicați la pagina 22

SELECTAREA PACIENȚILOR ȘI DATELOR
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2.7 Crearea evenimentelor

Informații generale

Documentați o schimbare în istoricul de tratament al pacientului sau în anatomia pacientului
creând un eveniment.
Evenimentele pot fi utilizate pentru a diviza grupurile de date la un anumit moment dat (de ex.,
când a avut loc o intervenție chirurgicală).

Cum creați un eveniment

①

Figura 22  

Etapă

1.

Selectați Events ① din bara de instrumente, iar apoi New Event.
Se deschide o fereastră de dialog.

2.

Crearea evenimentelor
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Etapă
Selectați un tip de eveniment utilizând meniul derulant.

3. Puteți actualiza câmpul cu denumirea precompletată și, opțional, adăuga o descriere.

4. Selectați OK după ce terminați.
Se creează un eveniment pe axa cronologică, iar elementele sunt regrupate în grupuri noi
în mod corespunzător, dacă este cazul.

SELECTAREA PACIENȚILOR ȘI DATELOR
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Crearea evenimentelor
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3 CONTENT MANAGER
3.1 Introducere

Informații generale

Utilizați Content Manager pentru a selecta fluxul de lucru, aplicația sau afișajul dvs.

Cum deschideți aplicații și surse

②

①
Figura 23  

Etapă

1. Folosind aplicația Content Manager, selectați afișajul dorit ①, apoi selectați pictograma
unei aplicații sau unei surse ②.

2. Glisați pictograma unei aplicații sau unei surse ② pe afișajul dorit.

NOTĂ: Pentru a vizualiza sursele, asigurați-vă că acestea sunt conectate la sistem și că ați
configurat corect cablajul. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de utilizare a sistemului
sau contactați asistența Brainlab. 

Linkuri conexe

4.1 Aspectul afișării la pagina 61

CONTENT MANAGER
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Cum selectați din mai multe versiuni ale unei aplicații

Dacă sunt instalate mai multe versiuni ale aceleiași aplicații, vi se va solicita să selectați o
versiune. 

Figura 24  

Etapă

1. Selectați START.
Nu este selectată nicio versiune implicită.

2. Dacă opțiunea este disponibilă, selectați Start by default pentru a marca versiunea ca
implicită, apoi selectați START.
NOTĂ: După selectarea unei versiuni implicite, o puteți schimba făcând clic dreapta pe
aplicație și deschizând din nou caseta de dialog Multiple Versions Available. 

Filtrarea aplicațiilor software și lansarea fluxurilor de lucru preconfigurate

În funcție de configurația sistemului dvs., ecranul de selecție ar putea varia:
• Ecranul de selecție ar putea afișa tipurile de proceduri care sunt disponibile în sistem. Pentru a

vedea o selecție filtrată a aplicațiilor software relevante, selectați butonul aferent procedurii
corespunzătoare.

• Dacă pe sistemul dvs. sunt instalate fluxuri de lucru preconfigurate, selectați butonul
corespunzător pentru a deschide activitatea sau setul de activități pe care doriți să le executați
într-o ordine definită.

Dacă pe sistemul dvs. este disponibilă doar o singură opțiune, aceasta se va lansa automat.
NOTĂ: Pentru a accesa ecranul principal al aplicației Content Manager, apăsați butonul principal. 

Introducere
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Cum filtrați și lansați fluxurile de lucru preconfigurate

Figura 25  

Etapă

Selectați pictograma corespunzătoare procedurii dorite sau fluxului de lucru preconfigurat dorit:
• O selecție filtrată a aplicațiilor software instalate se deschide în aplicația Content Manager,

sau
• Primul pas al fluxului de lucru preconfigurat se deschide în aplicația software corespunzătoa-

re

CONTENT MANAGER
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3.2 Prezentarea generală a fluxului de lucru

Activități primare

Figura 26  

Dacă pe sistemul dvs. nu sunt configurate proceduri definite sau fluxuri de lucru preconfigurate, la
pornire se va deschide ecranul principal al aplicației Content Manager.
Aplicația Content Manager este interfața pentru accesarea aplicației Patient Selection și a altor
aplicații instalate sau surse video conectate.
Mai jos puteți găsi exemple de fluxuri de lucru destinate efectuării activităților primare. Este posibil
să fie disponibile și alte fluxuri de lucru, în funcție de licența dvs. și de configurația sistemului.
În funcție de licența și de preferințele dvs. de utilizator, anumiți pași din fluxul de lucru sunt
interschimbabili, iar alții este posibil să nu se aplice.

Cum lansați aplicațiile software Brainlab din Content Manager

Procesul următor este valabil pentru toate aplicațiile Brainlab.

Etapă

1. Selectați pacientul.

2. Selectați afișajul.

3. Selectați aplicația software.

Cum încărcați datele pentru aplicațiile software de planificare și de planificare avansată

Urmați acești pași pentru a încărca toate aplicațiile software de planificare Brainlab.

Etapă

1. Selectați pacientul.

2. Selectați datele.

Prezentarea generală a fluxului de lucru

42 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5



Etapă

3. Lansați aplicația software de planificare (de exemplu, iPlan, SmartBrush, Image Fu-
sion).

NOTĂ: Conținutul creat prin utilizarea aplicației software de planificare Brainlab Elements este
convertit automat în formatul de fișier Brainlab Advanced File în momentul lansării aplicației iPlan
pentru a permite planificarea ulterioară cu ajutorul aplicației software iPlan. Planurile create cu
ajutorul aplicației software iPlan sunt convertite automat la formatul DICOM. Planurile convertite
trebuie să fie examinate cu atenție înainte de a fi utilizate în continuare. 

Avertisment
Obiectele selectate pentru iPlan RT sunt reeșantionate la rezoluția și orientarea setului de
imagini utilizat inițial pentru evidențierea structurilor.
Examinați cu atenție structurile din iPlan RT, deoarece este posibil ca volumul și/sau forma
să se schimbe.

Cum încărcați pacienți și date pentru navigare

Lansați aplicația software de navigare urmând acești pași.

Etapă

1. Selectați pacientul.

2. Dacă este necesar, selectați datele.

3. Lansați aplicația software de navigare (de ex., Cranial/ENT).

Cum planificați și transferați date pentru navigare

Urmați acești pași pentru a planifica și transfera datele pentru navigare.

Etapă

1. Selectați un pacient.

2. Deschideți aplicația software de planificare DICOM Viewer/Brainlab.

3. Selectați seturile de imagini și conținutul preplanificat.

4. Editați datele, dacă este necesar.

5. Selectați Done în aplicația software de planificare DICOM Viewer/Brainlab.

6. Lansați software-ul de navigare.

Cum transferați date intra-operative pentru navigare (Opțiunea 1)

Urmați acești pași pentru a transfera datele intra-operatorii pentru navigare.

Etapă

1. Deschideți funcția de încărcare a datelor în software-ul de navigare.
NOTĂ: Acest pas variază în funcție de aplicația de navigare. 

2. Selectați datele relevante pentru pacient.

3. Selectați Done.

Cum transferați date intra-operative pentru navigare (Opțiunea 2)

Alternativ, puteți urma acești pași pentru a transfera datele intra-operatorii pentru navigare.

CONTENT MANAGER
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Etapă

1. Selectați Home pentru a accesa ecranul principal.

2. Selectați Data și alegeți datele relevante și editați conținutul după cum este necesar.

3. Selectați Done.

Cum folosiți un sistem de navigare cu un sistem Buzz conectat

Etapă

1. Conectați sursele video și porniți sistemele.

2. Selectați pacientul și datele relevante.

3. Selectați software-ul de navigare.

Prezentarea generală a fluxului de lucru
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3.3 Ecranul principal al aplicației Content Manager

Cum accesați ecranul principal al aplicației Content Manager

Modul de accesare a ecranului principal al aplicației Content Manager variază în funcție de
sistemul Brainlab și de aplicația software utilizată.

Buton Descriere

Dacă sistemul dvs. Brainlab este prevăzut cu un buton principal (de pornire) fi-
zic pe panoul frontal al monitorului, apăsați butonul în orice moment.

În cazul sistemelor Brainlab care nu sunt prevăzute cu un buton principal (de
pornire) fizic, selectați butonul de pornire cu poziție variabilă în orice moment.

Selectați butonul Home în aplicația software.

Aspect

①

②

③

Figura 27  
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Ecranul principal al aplicației Content Manager este împărțit în trei secțiuni.

Nr. Secțiune Funcții

① Bară de instru-
mente

Căutați pacienți, alegeți date, exportați date, ajustați setări, alegeți clasifi-
cări ale bolii, creați dispuneri, deschideți informații privind aplicația soft-
ware și închideți aplicația software.
NOTĂ: Disponibilitatea opțiunilor în bara de instrumente poate varia în
funcție de fluxul de lucru selectat. 

② Aplicații și sur-
se

Lansați aplicația software Brainlab, lansați aplicații, afișați surse video.
NOTĂ: Dacă există prea multe pictograme pentru a încăpea pe ecran,
se afișează săgeți pentru a vă permite să derulați la stânga sau la dreap-
ta. 

③ Gestionarea
afișării

Controlați transmiterea conținutului video și înregistrarea, schimbați sau
clonați afișaje, gestionați conținutul afișat și selectați presetări.
NOTĂ: Dacă există prea multe pictograme pentru a încăpea pe ecran,
se afișează săgeți pentru a vă permite să derulați la stânga sau la dreap-
ta. 

Butoane de pe bara de instrumente

Buton Name Funcție

Patient Deschide selecția de pacienți.

Disease Deschide pasul de clasificare a bolii.

Date Deschide selecția datelor.

Connect
Deschide opțiuni de conectare la ecrane și sisteme suplimentare.
NOTĂ: Opțiunea Connect este disponibilă pe sistemele de navi-
gare și pe PC-urile din sala de operație cu PDM instalat. 

Save As
Deschide caseta de dialog Save as Plan.
NOTĂ: Disponibilitatea butonului depinde de configurația sistemu-
lui. 

Export Deschide caseta de dialog Export.

Settings Deschide meniul cu setările software-ului.

Ecranul principal al aplicației Content Manager
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Buton Name Funcție

Help

Deschide informațiile de contact pentru compania Brainlab și vă
permite să activați funcția iHelp. De asemenea, meniul Help iden-
tifică aplicațiile software instalate și sistemele conectate și vă ofe-
ră opțiunea de a deconecta sisteme.

Minimize

Minimizează aplicația Content Manager când se folosește o sta-
ție de planificare sau un PC.
NOTĂ: Disponibilitatea butonului depinde de configurația sistemu-
lui. 

Finish Deschideți un meniu vertical pentru a alege între fluxuri de lucru
existente sau pentru a comuta între fluxuri de lucru.

Switch work-
flow

Vă readuce la pagina de selecție a fluxului de lucru din Content
Manager.

New treat-
ment Deconectează utilizatorul curent și pornește un tratament nou.

Restart Repornește sistemul.

Shut down Închide sistemul.

Exit Închide Content Manager.

NOTĂ: În unele fluxuri de lucru, butoanele Save As și Export pot fi dezactivate sau ascunse. În
acest caz, efectuați aceste funcții în aplicația software relevantă pe care o folosiți. 
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Cum salvați manual un plan

①

Figura 28  

Etapă

1. După ce modificați datele pacientului, apăsați pe Save As în ecranul principal al aplicației
Content Manager. 
Se deschide fereastra de dialog Save as Plan.

2. Dacă doriți, selectați Plan name pentru a-l edita.

3. Selectați Save As ①.
Planul se va salva pentru pacientul respectiv.

NOTĂ: Puteți să salvați manual oricât de multe planuri doriți. În plus, modificările se salvează
automat cu regularitate și se stochează în datele pacientului (de exemplu, când se comută la un
alt pacient sau când se închide aplicația software). 

Cum activați iHelp

iHelp vă permite să accesați de la distanță asistența Brainlab. Contactați asistența Brainlab
înainte de a accesa iHelp, deoarece este necesară activarea înainte de a se putea folosi această
funcție.
NOTĂ: Pentru utilizarea funcției iHelp este necesară o conexiune la internet. 

Etapă

1. Selectați Help în bara de instrumente.

2. Selectați iHelp în meniul care se deschide.

3. Pentru a dezactiva funcția iHelp, selectați din nou butonul.

Cum deschideți meniul de ajutor

Etapă

Selectați Help în bara de instrumente pentru a deschide meniul Help.

Ecranul principal al aplicației Content Manager
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Meniul Help

③

①

②

Figura 29  

Nr. Conținut

①

• Informații privind versiunea și starea aplicației software Patient Data Manager și
componentelor acesteia, Content Manager, Patient Selection și Data Selection

• Informații privind versiunea și starea aplicațiilor software instalate ale fluxului de lu-
cru curent

• Informații privind versiunea și starea serviciilor și componentelor de executie
• Informații privind licențierea
• Informații CE și GTIN pentru Patient Data Manager și pentru aplicațiile/serviciile de

fundal
NOTĂ: Pentru informațiile CE și GTIN ale aplicațiilor fluxului de lucru, vi se cere să
lansați aplicația și să accesați fereastra de dialog informativă (selectând logo-ul
Brainlab din partea din dreapta jos a aplicației). 

• Linkuri către ghidul de utilizare online

②
• Informații de contact pentru asistența Brainlab
• Conexiuni la alte sisteme Brainlab, inclusiv funcția de deconectare

③
• Informații producător
• Conexiune iHelp
• Adresă IP

Linkuri conexe

3.3 Ecranul principal al aplicației Content Manager la pagina 45
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3.4 Meniul Settings

Meniul Settings

①

② ④

⑤

③

Figura 30  

Nr. Componentă Explicație

①
Caseta de bifat Always
Feet to Head - Supine
(LPH) for DICOM Viewer

Selectați pentru a suprascrie orientarea implicită în software-
ul DICOM Viewer.

② View Orientation
Selectează orientarea modului de vizualizare.
NOTĂ: Modul de vizualizare implicit și disponibilitatea depind
de fluxul de lucru selectat. 

③ Presets Selectați presetările existente sau creați și salvați presetări
noi din sursele disponibile.

④ Language
Modifică limba pentru toate aplicațiile cu o traducere cores-
punzătoare disponibilă.
Reporniți sistemul pentru finalizarea modificării.

⑤ Connections Afișează conexiunile disponibile la alte sisteme Brainlab.

Cum creați presetări

Dispunerea afișajului și configurația rutării pot fi salvate utilizând funcția Presets. Acestea sunt
create prin fereastra de dialog Settings în Content Manager. Salvați configurația curentă de
rutare ca presetare nouă.

Etapă

1.

Selectați Settings.

Meniul Settings
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Etapă

2.

Selectați Create New.

3. Adăugați un nume conform indicațiilor.

4. Selectați OK.

Cum selectați presetări

①

Figura 31  

Etapă

1. Activați meniul derulant selectând zona de ecran ① în Content Manager.

2. Selectați presetarea dvs.
NOTĂ: Meniul derulant este disponibil numai dacă aveți presetări deja salvate. 

Pictograme pentru surse

Pictogramele aferente surselor disponibile apar atunci când un dispozitiv este conectat la sistem
și este pornit.

Dacă o sursă conectată nu apare, selectați pictograma Refresh pentru a actualiza
sursele conectate.
NOTĂ: Sursele video care se redau este posibil să prezinte scintilații sau să se
oprească atunci când sursele se reîmprospătează. 
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3.5 Exportarea datelor

Exportarea conținutului planificat

Exportarea într-o destinație țintă în format Brainlab Advanced File declanșează conversia datelor
DICOM în formatul Brainlab Advanced File. De asemenea, formatul de fișier Brainlab Advanced
File poate fi convertit înapoi în formatul DICOM.
Obiectele selectate pentru export sunt reeșantionate la rezoluția și orientarea setului de imagini
utilizat inițial pentru evidențierea structurilor.
Examinați cu atenție structurile exportate, deoarece este posibil ca volumul și/sau forma să se
schimbe.

Date Quentry

Pentru a încărca sau a descărca date despre pacienți de pe quentry.com, selectați Quentry.
Consultați instrucțiunile de pe ecran sau din Ghidul de utilizare a software-ului Quentry
Desktop pentru mai multe informații.

Date anonimizate

Important. Anonimizarea nu cuprinde informațiile confidențiale suprascrise în datele de
pixeli ale imaginii (de exemplu, ID-ul sau data nașterii pacientului).
Anonimizarea modifică etichetele DICOM care conțin informațiile de identificare (de exemplu,
numele pacientului, ID-ul, data nașterii și adresa). Pentru o listă completă a etichetelor DICOM
modificate în timpul anonimizării sau pentru informații suplimentare, contactați departamentul de
asistență clienți Brainlab.
În cazul în care este necesară o anonimizare mai strictă (de ex., care elimină etichetele DICOM
private), contactați departamentul de asistență al Brainlab. Rețineți că un profil mai puternic
anonimizat poate avea ca efect ilizibilitatea conținutului generat prin software-ul Brainlab după
anonimizare.
Anonimizarea nu se poate efectua pe capturi de ecran, fișiere PDF sau fișiere video. Vi se cere să
eliminați capturile de ecran (dacă există) la export.
NOTĂ: Fișierele video și PDF sunt omise întotdeauna în timpul exportului. 

Exportarea datelor DICOM RT

Funcția de exportare a datelor DICOM de radioterapie (RT) convertește datele DICOM într-un
format DICOM RT specific și exportă datele într-o destinație preconfigurată de stocare DICOM în
rețea, pentru procesare ulterioară cu sisteme terțe.
Exportul DICOM RT utilizează biblioteca de îmbinare DICOM ca protocol de transfer către
sistemele terțe. DICOM facilitează interoperabilitate între sistemele diferiților furnizori. Exportul
DICOM RT oferă cel mai recent subset de obiecte DICOM pentru a facilita transferul datelor
digitale imagistice, grafice și non-imagistice specifice între două sau mai multe sisteme.
DICOM stochează un anumit număr de puncte în spațiu, care sunt utilizate pentru a reconstrui
contururi. Din cauza diferiților algoritmi utilizați de către diversele sisteme, reprezentarea reală a
contururilor poate varia cu o probabilitate foarte ridicată, dar numai la o scară mică. Cu toate
acestea, aceste interpretări diferite pot duce la mici deformări ale contururilor și la diferențe în
dimensiunea volumului. De aceea, verificați cu atenție structurile după importarea pe un sistem
terț.
NOTĂ: Pentru informații detaliate și pentru cea mai recentă declarație privind conformitatea
datelor DICOM, vizitați site-ul https://www.brainlab.com/dicom. 

Avertisment
Configurația DICOM oferită de Brainlab nu poate garanta faptul că interoperabilitatea este
întotdeauna corectă. Trebuie să vă asigurați că echipamentul dvs. este complet funcțional
și că acesta generează rezultate precise.

Exportarea datelor
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Exportarea obiectelor 3D și a punctelor adnotate

Pe durata exportului, obiectele 3D și punctele adnotate sunt convertite în așa-numitul format
„DICOM RT Structure Set”, proces pe durata căruia obiectele sunt reeșantionate conform setului
de imagini asociat sau a unui set de imagini fuzionate conținut in selecția curentă.
Configurațiile pentru exportarea obiectelor 3D și a punctelor adnotate sunt:
• Configurație implicită: Toate obiectele sunt exportate în contextul setului de imagini original în

cadrul căruia au fost create. Dacă setul de imagini original nu este selectat în cadrul datelor de
exportat, se alege ca set de bază pentru export cel mai recent set de imagini CT, fuzionat cu
setul de imagini original. Dacă ați selectat numai seturi de imagini RMN, se alege setul cu cel
mai mare volum și cu cea mai mică dimensiuni în voxeli. Dacă nu ați selectat niciun set de
imagini fuzionate pentru export, procesul de exportare este anulat.

• Toate obiectele sunt create din cele mai recente date CT selectate pentru export. Dacă sunt
selectate obiecte care nu sunt fuzionate cu acest set de imagini CT, obiectele nu sunt
exportate. Pentru a schimba configurația implicită, contactați departamentul de asistență al
Brainlab.

Avertisment
Când obiectele sunt reeșantionate conform setului de imagini original sau fuzionat, există
posibilitatea de apariție a unei pierderi de informații. De aceea, verificați cu atenție
structurile după importarea pe un sistem terț.

Interpretarea conturului

Avertisment
În funcție de sistem, contururile din seturile de structuri RT pot fi interpretate diferit.
De aceea, poate apărea o schimbare nedorită a alinierii sau orientării, sau o răsturnare sau
oglindire a contururilor imaginii. De asemenea, în funcție de sistem, forma și volumul
structurilor pot diferi ușor din cauza utilizării diferiților algoritmi de reprezentare a
contururilor. De aceea, verificați cu atenție structurile după importarea pe un sistem terț.

Avertisment
Brainlab stochează contururile cu un nivel ridicat de precizie. Din cauza unei limitări
impuse de către standardul DICOM, acuratețea poziționării punctelor de contur se poate
reduce înainte ca informațiile aferente contururilor să fie scrise în formatul DICOM RT
Structure Set. În funcție de numărul de puncte din cadrul conturului, precizia se poate
reduce de la 10E-9 m la 10E-5 m.

Exportul seturilor de date Burned-In

Funcția de exportare DICOM Burned-In Dataset integrează permanent contururile unui obiect
segmentat într-un set de imagini DICOM RMN creând astfel o nouă serie de imagini DICOM.
Această funcționalitate este disponibilă pentru exact un obiect segmentat, combinat cu exact o
serie de imagini DICOM RMN. Aplicațiile terțe conforme cu DICOM pot încărca aceste imagini și
recrea conținutul (de ex., utilizând algoritmi de prag).
După finalizarea exportului, noile serii de imagini DICOM create vor fi ușor de recunoscut prin
comentariul „BURNED-IN” aferent seriilor și vor fi amplasate împreună cu datele originale ale
pacientului.

Avertisment
Funcția de exportare Burned-In Dataset creează o serie nouă de imagini DICOM, care
conține o schimbare permanentă a valorilor în pixeli. Structurile de sub conturul Burned-In
nu pot fi accesate ulterior. Utilizați seriile de imagini Burned-In numai în combinație cu
seriile de imagini RMN originale.
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Avertisment
Dimensiunea și forma obiectului exportat pot apărea diferit în seriile de imagini rezultate.
Brainlab stochează contururile cu un nivel foarte ridicat de precizie. Din cauza procesului
de rasterizare și reeșantionare a contururilor în imagini de rezoluție mai mică, va apărea o
pierdere de informații. Pentru a obține cele mai bune rezultate generate posibil, se
recomandă să utilizați serii de imagini de înaltă rezoluție. Verificați cu atenție imaginile
create și comparați-le cu seriile de imagini originale înainte de a le exporta pe un dispozitiv
terț.

Avertisment
DICOM facilitează interoperabilitate între sistemele diferiților furnizori. Cu toate acestea,
configurația DICOM oferită de Brainlab nu poate garanta faptul că interoperabilitatea este
întotdeauna corectă. Trebuie să vă asigurați că echipamentul dvs. este complet funcțional
și că acesta generează rezultate precise.

Avertisment
Imaginile create pot arăta diferit atunci când se utilizează pe sisteme terțe. În funcție de
interpretarea imaginilor pe sistemul terț, intensitățile imaginilor pot fi afișate diferit. Înainte
de o utilizare ulterioară, verificați cu atenție imaginile și comparați-le cu seriile de imagini
originale.

Destinație export

②

③

⑤

④

⑥

①

⑦

Figura 32  

Nr. Ținte

① Dispozitiv de stocare CD/DVD sau USB inserat.

② Locație de rețea preconfigurată.

③ Locație de stocare în rețeaua DICOM RT.

④ Încărcare în contul Quentry.

Exportarea datelor
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Nr. Ținte

⑤

Bifați caseta Anonymize pentru a exporta date anonimizate ale pacienților.
NOTĂ: Datele din sistemul local rămân neschimbate. Dacă informațiile pacientului sunt
vizibile în imaginea propriu-zisă, anonimizarea nu se poate realiza folosind această func-
ție. 

⑥ Bifați caseta DICOM Burned-In Export pentru a salva datele DICOM local și în ținta se-
lectată.

⑦ Selectați Browse... pentru a selecta un director din Windows Explorer și pentru a expor-
ta planuri, capturi de ecran, fișiere video și fișiere PDF.

Cum exportați datele

Figura 33  

Etapă

1.

Selectați Export în ecranul principal.
Se deschide fereastra de dialog Data Selection.

2. Selectați seturile de date pe care doriți să le exportați.
Selectați Export în partea de jos a ecranului.
NOTĂ: Se vor exporta numai seturile de date înconjurate de un cadru por-
tocaliu. 

3. Selectați o destinație pentru export.
O bară de progres indică starea exportului.
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Cum exportați mai multe seturi de date

③

①

②

Figura 34  

Etapă

1. În Patient Selection, selectați Export ③ din meniul derulant Manage din
bara de instrumente.
Vi se solicită să selectați unul sau mai mulți pacienți.
NOTĂ: Exportarea datelor în Patient Selection copiază toate datele locale
ale pacientului în locația dorită. Selectând Export în Content Manager pu-
teți alege care dintre datele pacientului curent trebuie exportate. 

2. Selectați pacientul (pacienții) pe care doriți să îl (îi) exportați din Patient List ①.

3.

Selectați Export din partea de sus a ecranului principal ②.

4. Selectați o destinație pentru export.
O bară de progres indică starea exportului.

5.

O casetă de dialog precizează finalizarea exportului.

Exportarea datelor
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Cum exportați datele criptate

Figura 35  

Dacă trebuie să transmiteți date către departamentul de asistență clienți al Brainlab, acestea
trebuie criptate pentru a păstra confidențialitatea pacientului. Pentru a crea date criptate, urmați
pașii de mai jos:

Etapă

1.

Selectați Export în ecranul principal.
Se deschide fereastra de dialog Data Selection.

2. Selectați seturile de date pe care doriți să le exportați.
Selectați Export în partea de jos a ecranului.
NOTĂ: Se vor exporta numai seturile de date înconjurate de un cadru por-
tocaliu. 

3.

Introduceți o cheie de criptare conform indicațiilor din fereastra de dialog.

4. Selectați o destinație pentru export.
O bară de progres indică starea exportului.
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Funcții suplimentare de importare și exportare a datelor DICOM

Funcții suplimentare de importare, exportare și ștergere sunt disponibile în Patient Selection, sub
Manage.
Disponibilitatea acestor funcții variază în funcție de configurația sistemului. Pentru a activa sau a
dezactiva aceste funcții, contactați asistența Brainlab.

Buton Date Funcție

Import
All

Importă toate datele DICOM de pe dispozitivul USB atașat și le salvea-
ză local.

Export
All Exportă pe dispozitivul USB atașat toate datele DICOM salvate local.

Delete All Șterge toate datele DICOM salvate local.

Exportarea datelor
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3.6 Ieșirea din aplicația software

Informații generale

Utilizați fereastra de dialog cu opțiuni de ieșire pentru a ieși din, închide sau reporni aplicația
software; pentru a închide sistemul, pentru a porni un tratament nou sau pentru a trece la un nou
flux de lucru.

Opțiunile meniului Exit

Selectați Finish pentru a deschide fereastra de dialog cu opțiunile de ieșire.
NOTĂ: Opțiunile disponibile pot varia în funcție de platforma pe care o dețineți. 

Figura 36  

Opțiuni

Selectați Switch workflow pentru a reveni la selecția fluxului de lucru.

Selectați New treatment pentru a deconecta utilizatorul curent și a începe un tratament nou.

Selectați Restart pentru a reporni sistemul.

Selectați Shut down pentru a închide sistemul.

Selectați Exit pentru a închide Content Manager.

Linkuri conexe

3.3 Ecranul principal al aplicației Content Manager la pagina 45
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Ieșirea din aplicația software
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4 GESTIONAREA AFIȘĂRII
4.1 Aspectul afișării

Informații generale

Aspectul afișării și conținutul afișat pot fi gestionate în ecranul principal al aplicației Content
Manager.

② ③

①

Figura 37  

Nr. Componentă

① Funcții opționale

② Afișaj selectat (indicat prin săgeată)

③
Afișare etichetă
NOTĂ: Etichetele se afișează dacă se folosesc mai mult de două afișaje. Afișajelor le
sunt alocate etichete implicite, care pot fi modificate de asistența Brainlab. 

Comenzi rapide de la tastatură

• Folosiți combinația de taste Alt + tab pentru a minimiza aplicația Content Manager
• Folosiți combinația de taste Windows logo + m pentru a minimiza aplicația Content Manager
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Imposibil de actualizat

①

Figura 38  

O pictogramă ① apare deasupra unui afișaj pentru a indica momentele în care conținutul afișat nu
se poate actualiza.
• Un afișaj nu se va actualiza dacă deschideți aplicația Content Manager deasupra unei alte

aplicații, cu excepția cazului în care aplicația respectivă este deschisă pe un alt afișaj.
• În cazul înregistrărilor și conținuturilor video transmise, veți vedea o imagine statică sub

pictogramă.

Cum comutați afișajele

Etapă

1. Pentru a schimba ordinea afișajelor, apăsați și mențineți apăsat pe afișajul, pe care doriți
să îl mutați.
Afișajul respectiv va ieși în relief pentru a indica faptul că poziția acestuia poate fi schim-
bată.

2. Glisați afișajul în locația nouă și apoi eliberați-l.

NOTĂ: Puteți să schimbați locația doar pentru afișajele care aparțin aceluiași sistem. 

Aspectul afișării
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Cum schimbați afișajul care preia controlul

①

Figura 39  

Mâna TOUCH TO TAKE CONTROL ① apare dacă o aplicație este deschisă în același timp pe
două ecrane tactile (de exemplu, pe două ecrane Curve). Afișajul care conține mâna este
disponibil doar pentru vizualizare.

Etapă

1. Atingeți mâna ① sau orice zonă de pe afișaj o singură dată pentru a prelua controlul.

2. Acum, afișajul respectiv se poate utiliza pentru controlarea software-ului.
Mâna va dispărea și se va muta pe celălalt afișaj.

GESTIONAREA AFIȘĂRII
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Selectarea dispunerii

①
Figura 40  

Alegeți dintre patru dispuneri de afișare posibile ①:
• Modul de vizualizare singular
• Alăturat
• Imagine în imagine
• Mod de vizualizare Quad

NOTĂ: Nu puteți ruta aplicații sau instrumente, ci numai surse (pe afișajele integrate, cu o
dispunere activă). Utilizarea opțiunii Clear elimină rutarea, dar păstrează dispunerea aleasă. 

NOTĂ: Disponibilitatea acestei caracteristici variază în funcție de configurația sistemului dvs.
Pentru mai multe informații, contactați asistența Brainlab. 

Aspectul afișării
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4.2 Clonarea afișajelor

Informații generale

①

②
Figura 41  

În cazul sistemelor Curve, afișajele principale sunt complet funcționale și interschimbabile. Dacă
se folosește un afișaj auxiliar, acesta nu se poate folosi drept clonă a unui afișaj principal.

Nr. Componentă

① Afișaj auxiliar

②
Pictogramă clonă
NOTĂ: Dacă clonați un afișaj pe un afișaj auxiliar, apare pictograma clonă ②. Nu puteți
să interacționați cu un afișaj auxiliar clonat. 

Este posibil ca raportul de aspect să fie incorect pe afișajele externe. Pentru a vă asigura că
raportul de aspect de pe afișajul extern este corect, efectuați o măsurătoare de cerc sau
deschideți o imagine existentă care conține un cerc (de exemplu, folosiți pacientul preinstalat
denumit BRAINLABTESTPATIENT dacă este disponibil). Dacă cercul apare alungit sau deformat
în alt mod, contactați asistența Brainlab.

Rezoluție incompatibilă a afișajelor

Dacă un afișaj are o rezoluție incompatibilă, iar dvs. încercați să afișați software-ul de navigare, o
pictogramă indică faptul că s-a detectat o rezoluție incompatibilă.
NOTĂ: Funcțiile de transmitere video și înregistrare ar putea fi restricționate pe afișajele cu
rezoluții incompatibile. 

Cum clonați afișajele (Opțiunea 1)

Când un afișaj este clonat, puteți să interacționați cu ambele afișaje beneficiind de funcționalitate
completă.

GESTIONAREA AFIȘĂRII
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①②

Figura 42  

Etapă

1. Cu degetul, apăsați și trageți afișajul sursă ① în afișajul țintă ②.

2. Ridicați degetul de pe ecran.
Afișajul este clonat.

Cum clonați afișajele (Opțiunea 2)

②

①

Figura 43  

Etapă

1. Selectați simbolul afișajului clonat ① din colțul din dreapta jos al afișajului țintă.

2. Selectați butonul Clone ②.

3. Selectați afișajul sursă. Afișajul este clonat.

Clonarea afișajelor
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4.3 Afișaj neclar

Informații generale

Un afișaj clonat apare neclar dacă afișajul principal nu se actualizează. Dacă se întâmplă acest
lucru, închideți aplicația Content Manager pe ecranul principal.

Figura 44  

În continuare, vă prezentăm câteva situații în care ar putea apărea un ecran neclar:
• Afișaje clonate: Dacă aplicația Content Manager este deschisă deasupra unei aplicații care se

execută pe afișajul principal, afișajul clonat va apărea neclar.
• Afișaje ale sistemelor conectate (de exemplu, Buzz conectat la Curve): Dacă aplicația Content

Manager este deschisă deasupra unei aplicații care se execută pe afișajul principal, afișajul
sistemului conectat va apărea neclar. Cu toate acestea, dacă aplicația se execută pe un alt
afișaj pe care nu se execută aplicația Content Manager, atunci afișajul conectat nu va apărea
neclar.
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Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5 67



4.4 Afișaje stereo 3D

Informații generale

①

Figura 45  

Afișajele stereo 3D conectate se afișează cu o pictogramă 3D ①. Redarea volumelor
stereoscopice 3D se poate realiza numai pe afișajele cu această pictogramă.

Afișaje stereo 3D

68 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5



4.5 Funcții de transmitere video

Transmitere video

Puteți transmite conținutul video al unui afișaj, iar acesta poate fi vizualizat prin intermediul Live
Stream Portal.
NOTĂ: Disponibilitatea și flexibilitatea funcției de transmitere video depind de licența dvs. și de
configurația sistemului. Pentru mai multe informații, contactați asistența Brainlab. 

NOTĂ: Transmiterea video are un decalaj de câteva secunde și este comprimat. Conținutul video
transmis nu trebuie utilizat în scopuri de diagnosticare. 

Cum transmiteți conținut video

Etapă

1.
Apăsați pe Stream sub afișajul selectat.
Un cadru portocaliu indică afișarea transmiterii conținutului video pe un sis-
tem la distanță.

2. Pentru a opri transmiterea video, apăsați din nou pe Stream.

GESTIONAREA AFIȘĂRII
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4.6 Funcții de înregistrare

Înregistrarea

Puteți să înregistrați conținutul unui afișaj și apoi îl puteți exporta pentru vizualizare ulterioară.
NOTĂ: Disponibilitatea și flexibilitatea funcției de înregistrare depind de licența dvs. și de
configurația sistemului. Pentru mai multe informații, contactați asistența Brainlab. 

Stocarea și exportarea înregistrărilor

Toate înregistrările dintr-o sesiune se salvează în datele pacientului.
Înregistrările pot fi accesate de la distanță prin intermediul OR Portal cu condiția ca sistemul să fie
pornit și conectat la rețeaua spitalului.
De asemenea, puteți să exportați înregistrările pe un dispozitiv de stocare USB, folosind meniul
Export.

Linkuri conexe

3.5.1 Funcții suplimentare de importare și exportare a datelor DICOM la pagina 58
4.9.1 Cum vizualizați capturile de ecran și înregistrările la pagina 74

Cum înregistrați materiale video

Etapă

1.
Selectați Record sub afișajul selectat.
În jurul afișajului apare un cadru portocaliu pentru a indica faptul că afișajul
este înregistrat.

2. Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou pe Record.

Funcții de înregistrare
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4.7 Realizarea capturilor de ecran

Stocarea și exportarea capturilor de ecran

Când selectați un pacient, toate capturile de ecran din sesiunea respectivă se salvează în datele
pacientului.
Capturile de ecran pot fi accesate de la distanță prin intermediul OR Portal cu condiția ca
sistemul să fie pornit și conectat la rețeaua spitalului.
De asemenea, puteți să exportați capturile de ecran pe un dispozitiv de stocare USB sau într-o
locație de rețea, folosind meniul Export.

Linkuri conexe

3.5.1 Funcții suplimentare de importare și exportare a datelor DICOM la pagina 58
4.9.1 Cum vizualizați capturile de ecran și înregistrările la pagina 74

Cum realizați o captură de ecran

Etapă

Screenshot

Selectați Screenshot pentru a realiza o captură a ecranului selectat.
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4.8 Live Stream Portal

Informații generale

Puteți utiliza Live Stream Portal cu anumite aplicații.

Funcția de expirare a timpului

Live Stream Portal are o funcție de expirare a timpului automată. Dacă sesiunea expiră, va trebui
să închideți browserul și să vă reconectați pentru a vizualiza conținuturi video transmise.
Pentru a ajusta lungimea intervalului de expirare a timpului, contactați departamentul de asistență
al Brainlab.

Cum vizualizați conținuturile video în timp real

Figura 46  

Etapă

1. Introduceți adresa URL pentru Live Stream Portal în browserul dvs. web.

2. Conectați-vă folosind acreditările dvs. de conectare la server.

3. Selectați conținutul video pe care doriți să îl vizualizați din previzualizări.
Conținutul video se va deschide.
Selectați din nou conținutul video pentru a-l vizualiza pe întregul ecran.

4. Pentru a ieși, selectați orice zonă a conținutului video pentru a-l minimiza, apoi selectați
Back.

Live Stream Portal
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4.9 OR Portal

Informații generale

OR Portal vă permite să vizualizați înregistrări și capturi de ecran prin intermediul unui computer
aflat la distanță.
NOTĂ: Se recomandă folosirea OR Portal numai pe sisteme Windows. 

Informații de acces

Sistemul trebuie să fie pornit și conectat la rețeaua spitalului pentru a accesa datele de pe OR
Portal.
Adresa URL de acces la OR Portal este unică pentru fiecare sistem și trebuie să fie configurată
de către departamentul IT al spitalului dvs.
Dacă aveți întrebări legate de accesul la OR Portal, contactați administratorul IT al spitalului dvs.
sau departamentul de asistență al Brainlab.
NOTĂ: OR Portal este compatibil cu majoritatea browserelor web. 

Cum vă conectați la OR Portal

Figura 47  

Etapă

1. Introduceți adresa URL de acces în browserul dvs. web.
NOTĂ: Dacă folosiți un sistem Buzz conectat la un sistem Curve, introduceți adresa URL
a sistemului Buzz. 

2. Introduceți-vă numele de utilizator și parola.

3. Selectați OK pentru a vă conecta la OR Portal.
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Cum vizualizați capturile de ecran și înregistrările

Figura 48  

Etapă

1. Selectați pacientul dorit în OR Portal.
Se va deschide o listă verticală care conține toate datele salvate.

2. Selectați datele relevante.

3. Selectați dacă doriți să exportați sau să vizualizați datele.

NOTĂ: Aveți la dispoziție un fișier ZIP pentru a descărca toate datele simultan. 

OR Portal
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Cum vă deconectați de la OR Portal

①

Figura 49  

Etapă

1. Selectați Sign out ① pe ecranul principal al OR Portal.

2. Închideți browserul pentru a finaliza deconectarea.

GESTIONAREA AFIȘĂRII
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OR Portal
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5 CONECTAREA
SISTEMELOR

5.1 Caracteristica de conectare

Informații generale

Puteți să conectați sistemul de navigare sau un PC din sala de operație cu PDM instalat la un
sistem Buzz. Acest lucru permite:
• Utilizarea unui ecran tactil suplimentar
• Utilizarea tuturor aplicațiilor instalate pe oricare dintre sisteme
• Vizualizarea tuturor surselor video conectate la oricare dintre sisteme

Rata de actualizare a imaginilor

Rata de actualizare a imaginilor depinde de calitatea conexiunii la rețea. O rată înaltă de utilizare
a rețelei poate face ca rata de actualizare a imaginilor să scadă.

Conexiunea într-un sistem de sală de operație integrat

În mod normal, într-un sistem de sală de operație integrat cu un sistem de navigare montat pe
plafon și un sistem Buzz, cele două sisteme sunt conectate în mod continuu cât timp sunt pornite.
Pentru conectarea sistemelor nu este necesară parcurgerea unor pași de conectare manuală.

Butoane de conexiune

Buton Funcție

• Deschide o listă cu sistemele Buzz disponibile.
• Selectați sistemul Buzz relevant din listă pentru a conecta sistemele.

NOTĂ: Conexiunile se pot realiza numai de la stația de navigare sau de la PC-ul
din sala de operație cu PDM instalat. 

Anulează o solicitare de conexiune înainte de acceptarea/respingerea conexiunii la
sistemul Buzz.

Selectați Accept în sistemul Buzz pentru a realiza conexiunea.
NOTĂ: Pentru finalizarea conexiunii, aceasta trebuie să fie acceptată în sistemul
Buzz. 

CONECTAREA SISTEMELOR
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Buton Funcție

Selectați Reject în sistemul Buzz pentru a respinge conexiunea.

Selectați Settings pentru a vizualiza conexiunile curente, precum și opțiunea pen-
tru deconectare.

Linkuri conexe

3.3 Ecranul principal al aplicației Content Manager la pagina 45

Caracteristica de conectare
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5.2 Conectarea și deconectarea sistemelor

Conectarea și deconectarea

Această secțiune descrie conectarea la și deconectarea de la Buzz.

Conexiunile la sistemele fără Content Manager

Pentru a conecta sistemul Buzz la un sistem de navigare care nu are instalată aplicația Content
Manager, conexiunea trebuie configurată de asistența Brainlab. După terminarea configurării,
puteți realiza conexiunea apăsând pictograma corespunzătoare din Content Manager.
În funcție de configurație:
• Poate fi nevoie să confirmați conexiunea
• Puteți avea permisiune doar de vizualizare sau control complet asupra sistemului de navigare

Cum conectați un sistem Buzz

Etapă

1.

În sistemul de navigare, selectați Connect pe ecranul principal al aplicației
software Content Manager.

2. Selectați sistemul Buzz relevant din listă.

3.

Selectați Accept în sistemul Buzz.
Sistemele vor fi conectate.

Cum deconectați sistemele

Aveți două opțiuni pentru a deconecta sistemul de navigare de la sistemul Buzz:

Etapă

1. Selectați Settings.

2. Selectați Disconnect din Connections.
NOTĂ: Alternativ, puteți efectua deconectarea selectând Exit, iar apoi New treatment. 

CONECTAREA SISTEMELOR
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5.3 Utilizarea sistemelor conectate

Executarea aplicațiilor software

Aplicațiile software pot fi pornite de pe oricare dintre dispozitive; însă, acestea trebuie să se
execute numai pe sistemul pe care sunt instalate.
Aplicațiile instalate pe un sistem de navigare (de exemplu, DICOM Viewer) pot fi executate numai
pe sistemul Buzz când sistemele sunt conectate. În plus, aplicațiile pot fi pornite o singură dată.

Vizualizarea surselor video

Sursele video se pot vizualiza pe un dispozitiv sau pe ambele dispozitive, indiferent unde este
atașată sursa video.

Limitări

• Dacă sunt instalate mai multe sisteme Buzz, numai unul poate fi conectat la sistemul de
navigare la un moment dat.

• Content Manager se poate vizualiza numai pe un singur afișaj la un moment dat. Selectați
butonul principal pentru a deschide Content Manager pe afișajul curent. Aplicația se va
închide pe afișajul care era activ anterior.

• Pentru a afișa aplicația de navigare pe sistemul Buzz, aceasta trebuie să se afișeze și pe
sistemul de navigare. În mod similar, o aplicație de planificare trebuie afișată pe Buzz, astfel
încât aceasta să se afișeze și într-un sistem de navigare.

Utilizarea sistemelor conectate
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5.4 PC din sala de operație cu PDM instalat

Informații generale

Puteți să conectați un PC din sala de operație cu PDM instalat la un sistem Buzz.
Când realizați conexiunea:
• Desktopul PC-ului din sala de operație cu PDM instalat se poate afișa pe ecranele tactile

interactive
• Sistemul Buzz, software-ul de planificare și caracteristicile de înregistrare/transmitere video pot

fi controlate prin intermediul PC-ului din sala de operație cu PDM instalat
NOTĂ: Disponibilitatea acestei funcții depinde de licența dvs. 

Pictograma PC din sala de operație

După conectare, pictograma PC-ului din sala de operație cu PDM instalat apare sub TOOLS, în
ecranul principal al aplicației Content Manager.
Folosiți pictograma pentru a afișa desktopul PC-ului din sala de operație cu PDM instalat pe un alt
afișaj.

Funcția de minimizare

Aplicația Content Manager poate fi minimizată pe PC-ul din sala de operație cu PDM instalat prin
apăsarea butonului de minimizare.
NOTĂ: Aplicația Content Manager și alte aplicații software pot fi minimizate și prin apăsarea pe
tastatură a combinației de taste Alt + tab. 

Linkuri conexe

3.3 Ecranul principal al aplicației Content Manager la pagina 45

Cum conectați și deconectați

Etapă

1.

Pentru a realiza conexiunea la un sistem Buzz, apăsați Connect pe PC-ul
din sala de operație cu PDM instalat.

2. Pentru deconectare, închideți Content Manager pe PC-ul din sala de operație cu PDM
instalat.

CONECTAREA SISTEMELOR
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5.5 Control la distanță

Informații generale

Controlul la distanță vă permite să controlați un sistem Buzz prin intermediul unei tablete.

Compatibilitate

Se recomandă folosirea unei tablete cu diagonala ecranului de cel puțin 7 inchi.

Înainte de a începe

Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că tableta este corect pregătită pentru un mediu
de sală de operație și că dispozitivul este utilizat în mod corespunzător.

Limitări

• Software-ul de navigare nu se poate afișa pe o tabletă.
• Funcția de control la distanță poate fi activă pe o singură tabletă la un moment dat.

Cum să porniți controlul la distanță

Figura 50  

Etapă

1. Selectați pictograma Remote Control din ecranul principal al aplicației Content Mana-
ger.
Instrucțiuni cu privire la pașii următori sunt furnizate în fereastra de dialog REMOTE
CONTROL.

2. Conectați tableta la rețeaua Wi-Fi identificată în câmpul WIFI NAME.
NOTĂ: Parola corespunzătoare se poate afișa sau ascunde, în funcție de configurația
realizată de asistența Brainlab. 

3. Deschideți adresa URL corespunzătoare în browserul tabletei pentru a iniția conexiunea
pentru controlul la distanță.
Acum, aplicația Content Manager poate fi controlată prin intermediul tabletei și al siste-
mului Buzz.

Control la distanță
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NOTĂ: Controlul de la distanță poate fi pornit numai prin intermediul ferestrei de dialog REMOTE
CONTROL din sistemul Buzz. Nu puteți realiza conexiunea doar prin intermediul tabletei. 

Cum deconectați controlul la distanță

Figura 51  

Etapă

1. Selectați pictograma Remote Control din ecranul principal al aplicației Content Mana-
ger.

2. Selectați Disconnect în fereastra de dialog REMOTE CONTROL.

CONECTAREA SISTEMELOR
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5.6 Conferințele video

Informații generale

Caracteristica de conferință video permite stabilirea unei conexiuni de voce și video între două
părți, astfel:
• Buzz la Buzz
• Buzz la PC
• PC la PC

Compatibilitate

Conferințele video pe un PC sunt compatibile numai cu browserul Google Chrome.

Lansarea caracteristicii de conferință video

• Buzz: După ce vă conectați, sunteți disponibil în mod automat pentru conferințe video.
• PC: Pentru a lansa o conferință video pe un PC, introduceți adresa URL de acces în browserul

Chrome. Acreditările dvs. de conectare sunt aceleași ca și acreditările de conectare la OR
Portal.

NOTĂ: Pe un PC, este posibil să vi se solicite să selectați microfonul și camera video relevante.
Puteți efectua apeluri de pe un PC care nu are cameră video. 

Comenzi pentru microfon și cameră video

Comandă Funcție

Glisați comanda Microphone la stânga pentru a dezactiva sune-
tul microfonului.

Glisați comanda Camera la stânga pentru a dezactiva camera.
• Fereastra camerei dvs. video va apărea cu gri pe partea dvs.
• Persoana de contact cu care conversați nu va mai putea vedea

fluxul dvs. video

Conferințele video
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Cum efectuați un apel

Figura 52  

Etapă

1. Apăsați pictograma Video Conferencing din ecranul principal al aplicației Content Ma-
nager (numai sisteme Buzz).

2. Selectați din listă persoana de contact dorită.
NOTĂ: Numai persoanele de contact care sunt online sunt afișate în lista de persoane de
contact. Persoanele de contact sunt utilizatori Windows și sunt configurate de către admi-
nistrația IT a spitalului. 

3. Apăsați Call.
Conexiunea se realizează când persoana de contact preia apelul.

Cum preluați și cum refuzați apelurile primite

Un ton sonor vă alertează cu privire la primirea unui apel.
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Figura 53  

Etapă

1. Apăsați pictograma Video Conferencing din ecranul principal al aplicației Content Ma-
nager (numai sisteme Buzz).

2. Când auziți semnalul sonor, puteți să:
• Selectați Answer pentru a accepta apelul primit
• Selectați Decline pentru a refuza apelul primit

Cum încheiați un apel

Etapă

Apăsați End Call.
Conferința video se va deconecta.

Conferințele video
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