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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactinformatie

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig heeft niet kunt vinden of als
u vragen of problemen heeft:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

Tel. +1 800 597 5911
Fax +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel. (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

VK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel. +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel. +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel. +49 89 991568 1044
Fax +49 89 991568 811

Japan
Tel. +81 3 3769 6900
Fax +81 3 3769 6901

Verwachte gebruiksduur

Software-updates en support op locatie worden geboden voor vijf jaar service voor dit product.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
Brainlab NodeTM is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
BuzzTM is een handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
CurveTM is een handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
Kick® is een handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
iHelp® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
• Google ChromeTM is een handelsmerk van Google, Inc.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

DICOM-conformiteit

DICOM-conformiteitsverklaringen vindt u op de website van Brainlab: www.brainlab.com/dicom.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en
copyrightvermelding zijn beschikbaar via de onderstaande links:
• 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++, ontwikkeld door 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)
• Vaadin Components (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)

Juridische informatie
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CE-keurmerk

Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
eisen van de Europese Richtlijn 93/42/EEG, de Richtlijn Medische Hulpmiddelen
(de "RMH").
Conform de regels die zijn vastgelegd in de Richtlijn inzake medische hulpmid-
delen, is Patient Data Manager een Klasse I-product.

Incidenten met betrekking tot dit product melden

U bent verplicht melding te maken van ernstige incidenten die kunnen optreden met betrekking tot
dit product bij Brainlab en andere relevante autoriteiten.

Verkoop in de VS

De federale wetgeving van de VS beperkt de aanschaf van dit hulpmiddel tot door of in
opdracht van een arts.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 

Symbolen
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1.4 Het systeem gebruiken

Algemene informatie

Patient Data Manager bestaat uit Content Manager, Patient Selection en Data Selection.

Beoogd gebruik

Patient Data Manager is bedoeld voor het laden van patiëntgegevens vanaf en het exporteren
van patiëntgegevens naar aangesloten netwerklocaties (zoals het delen van bestanden en PACS)
en verwijderbare media. Bovendien is de software bedoeld om andere applicaties (zoals Brainlab
plannings- en navigatieapplicaties) te starten en applicaties en aangesloten videobronnen te
geleiden naar schermen die zijn aangesloten op het systeem waarop Patient Data Manager
draait. De software is ook bedoeld om twee Brainlab-systemen via het netwerk op elkaar aan te
sluiten.

Beoogde patiëntenpopulatie

Het apparaat is niet specifiek bedoeld voor een bepaalde patiëntenpopulatie.

Beoogd gebruikersprofiel

Het apparaat wordt normaal gesproken gebruikt door professionele zorgverleners. Het is bedoeld
voor getraind medisch personeel in ziekenhuizen, d.w.z. artsen zoals neurochirurgen,
wervelkolom- en traumachirurgen, orthopedisch chirurgen en anderen die andere (Brainlab)
applicaties (zoals Brainlab-navigatiesoftware) moeten starten en ok-personeel (inclusief maar niet
beperkt tot eerder genoemde artsen) die verantwoordelijk zijn voor het geleiden van video’s en/of
applicaties naar beschikbare beeldschermen.

Beoogde gebruiksomgeving

De applicatie is ontworpen voor gebruik op Brainlab platformen binnen en buiten de ok, of op
normale computers.
Zie ook de betreffende platformdocumentatie voor de primaire operationele functies van het
gebruikte platform.

Werkingsprincipes

De software kan worden gebruikt op computers met een toetsenbord en muis, of op systemen
met een touchscreen.
Zie ook de betreffende platformdocumentatie voor de primaire operationele functies van het
gebruikte platform.

Primaire operationele functies

Risicogerelateerde primaire operationele functies:
• Selecteren van patiëntgegevens

Frequent gebruikte primaire operationele functies:
• Weergeven en geleiden van verbonden videosignalen
• Selecteren van patiëntgegevens
• Starten van applicaties (bijvoorbeeld Brainlab planningssoftware)

Zie ook de betreffende platformdocumentatie voor de primaire operationele functies van het
gebruikte platform.
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Gebruiksscenario’s

De software kan op diverse systemen worden geïnstalleerd, zoals Brainlab Buzz, Curve, Kick,
planningsstations en Node platformen. Er kunnen applicaties, zoals Brainlab Elements, mee
worden gestart. Dit scenario in combinatie met het beoogde gebruik als hierboven aangegeven
resulteert in de volgende belangrijkste gebruikstoepassingen:
• De gebruiker wil een navigatie-applicatie starten met voorgeplande gegevens, gegevens

zonder planningsinhoud of zonder beeldgegevensdata
• De gebruiker wil planningsapplicaties starten met patiëntgegevens
• De gebruiker wil verbonden videosignalen bekijken voorafgaand aan of tijdens een

navigatieprocedure
• De gebruiker wil vanaf het systeem gegevens exporteren voor documentatie of voor

behandelingsdoeleinden

Plaats van gebruik

De plaats van gebruik is vastgesteld als binnenshuis, doorgaans in een ziekenhuis of medische
omgeving.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Beoordeel de plausibiliteit van alle informatie ingegeven in, en afkomstig van het systeem
voordat u de patiënt behandelt.

Het systeem gebruiken
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1.5 Compatibiliteit met medische apparatuur en
software

Compatibele medische platforms van Brainlab

Patient Data Manager is compatibel met:
• Buzz 1.x, 2.x
• Curve 1.x, Ceiling-Mounted
• Kick 1.x, 2.x
• Node Server 4.x, 5.x
• Planningstation 6.x, 7.x, 8.x, 9.x

Andere platforms van Brainlab

Na publicatie van deze gebruikershandleiding kunnen aanvullende compatibele platforms van
Brainlab beschikbaar worden. Neem contact op met Brainlab Support als u vragen hebt met
betrekking tot compatibiliteit.

Compatibele medische software van Brainlab

Alleen door Brainlab genoemde medische software van Brainlab mag op dit systeem worden
geïnstalleerd en gebruikt. Neem contact op met Brainlab Support voor uitleg over de
compatibiliteit met medische software van Brainlab.

Overige software van Brainlab

Na publicatie van deze gebruikershandleiding kan overige compatibele software van Brainlab
beschikbaar worden.
Als u met andere softwareversies dan de bovengenoemde werkt, kunt u contact opnemen met
Brainlab Support voor uitleg over de compatibiliteit met apparaten van Brainlab.

Waarschuwing
Alleen medische software van Brainlab die is aangegeven door Brainlab mag op het
systeem worden geïnstalleerd en met dit systeem worden gebruikt.

Compatibele software van andere fabrikanten

Patient Data Manager is compatibel met:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2016

OPMERKING. Voor informatie over andere compatibele niet-Brainlab softwaretoepassingen,
neemt u contact op met Brainlab support. 

Microsoft beveiligingsupdates voor Windows en driverupdates

Brainlab staat alleen de installatie van beveiligingspatches toe. Installeer geen servicepacks en
optionele updates. Controleer uw instellingen om ervoor te zorgen dat updates op een geschikt
moment worden gedownload en correct worden geïnstalleerd. Update geen drivers op Brainlab
platformen.
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Raadpleeg de Brainlab website voor aanvullende informatie over instellingen en voor een lijst met
Microsoft beveiligingsupdates die door Brainlab support zijn geblokkeerd.
Adres: www.brainlab.com/updates
Wachtwoord: WindowsUpdates!89

Updates

Waarschuwing
Updates voor het besturingssysteem (hotfixes) of voor software van derden zouden
moeten worden uitgevoerd buiten werktijd en in een testomgeving om de juiste werking
van het Brainlab-systeem te verifiëren. Brainlab monitort de gereleasede Windows-hotfixes
en weet of er voor sommige updates problemen kunnen worden verwacht. Neem contact
op met Brainlab support als er problemen zijn met hotfixes voor het besturingssysteem.

Virusscannen en malware

Brainlab adviseert het systeem te beschermen met hoogwaardige antivirussoftware.
Onthoud dat de instellingen van sommige malwarebeschermingssoftware (zoals virusscanner) de
systeemprestaties nadelig kunnen beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld realtime-scans worden
uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt gecontroleerd, kan het laden en opslaan van
patiëntgegevens lang duren. Brainlab adviseert het maken van realtime-scans uit te schakelen en
virusscans buiten werktijd uit te voeren.

Waarschuwing
Let erop dat uw antivirussoftware de Brainlab directories niet wijzigt, met name:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Waarschuwing
Tijdens behandelingsplanning mogen geen updates worden gedownload of geïnstalleerd.
Neem contact op met Brainlab support voor aanvullende informatie over elk van deze punten.

Compatibiliteit met medische apparatuur en software

12 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5

https://www.brainlab.com/updates/


1.6 Training en documentatie

Beoogd publiek

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor getraind medisch personeel in ziekenhuizen.

Brainlab-training

Om een veilig en correct gebruik van het systeem te kunnen waarborgen, moeten alle gebruikers
deelnemen aan een verplicht trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een bevoegde
vertegenwoordiger van Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste keer te gebruiken.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan. Het moet te
allen tijde mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.
De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch
personeel worden bediend.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Beschikbare gebruikershandleidingen

OPMERKING. Welke gebruikershandleidingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het Brainlab-
product. Als u vragen hebt over de gebruikershandleidingen die u hebt ontvangen, kunt u contact
opnemen met Brainlab Support. 

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide naviga-
tie

• Beschrijving van de ok-opstelling van het systeem
• Gedetailleerde software-instructies

Hardwarehandleidingen
Uitgebreide informatie over radiotherapeutische en chirurgische
hardware, doorgaans gedefinieerd als grote complexe instrumen-
ten

Instrumentenhandleiding Gedetailleerde richtlijnen over de instrumentenbehandeling

Handleiding voor reinigen,
ontsmetten en steriliseren Details voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie van instrumenten

Systeemhandleiding Gedetailleerde informatie over de opstelling van het systeem

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbe-
grip van specificaties en richtlijnen

Systeem- en technische
handleiding

Combineert de inhoud van de Systeemhandleiding en de Techni-
sche handleiding

ALGEMENE INFORMATIE
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2 PATIËNT- EN
GEGEVENSSELECTIE

2.1 Patiëntgegevens selecteren en beheren

Algemene informatie

Met Patient Selection kunt u een patiënt zoeken en selecteren, patiëntinformatie bewerken,
duplicaten fuseren en patiënten verwijderen.
Patient Selection opent na aanmelding op uw systeem of na het openen van de gewenste
workflow.

Zoekopties

Nr. Uitleg

① Zoekveld: Voer de patiëntnaam of andere
identificatie-informatie in.

①

②

③

④

⑤

②

Selecteer het selectievakje CD/USB om al-
leen de gegevens op de ingevoerde CD/
USB-media te tonen.
OPMERKING. Het selectievakje CD/USB
kan alleen worden geselecteerd als er een
opslagmedium is ingebracht. 

③

Selecteer de filter Worklist om alleen patiën-
ten weer te geven die staan vermeld op de
apparaatwerklijst.
OPMERKING. Er kunnen meerdere werklijs-
ten worden geopend, afhankelijk van uw sys-
teemconfiguratie. De namen van de werklijs-
ten kunnen door Brainlab naar wens worden
geconfigureerd. Neem voor meer informatie
daarover contact op met Brainlab support. 

④

Selecteer de Marked filter om alleen de pati-
enten die in de huidige sessie zijn gemar-
keerd, te tonen.
OPMERKING. Dit kan door Brainlab naar
wens worden geconfigureerd. Neem voor
meer informatie daarover contact op met
Brainlab support. 

PATIËNT- EN GEGEVENSSELECTIE
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Nr. Uitleg

⑤

Selecteer Browse om de map te selecteren
met de DICOM-gegevens van uw bestands-
systeem.
OPMERKING. Browse is niet beschikbaar
op alle apparaten (bijv. Curve, Kick of
Buzz). Het filter kan uitsluitend worden geac-
tiveerd als gegevens met behulp van Brow-
se zijn geïmporteerd. 

Jokertekens

Jokertekens kunnen in het zoekveld worden gebruikt om een lijst met patiënten op te vragen.
Bijvoorbeeld:

Zoek-
op-
dracht

Resultaat

b* Alle patiënten van wie de achternaam begint met "b".

*^b* Alle patiënten van wie de voornaam begint met "b".

Pictogrammen voor opslaglocatie

Pictogrammen in Patient Selection geven aan waar de patiëntgegevens worden opgeslagen. Als
gegevens op meer dan één locatie worden opgeslagen, dan worden meerdere pictogrammen
weergegeven. Als gegevens alleen op het lokale apparaat worden opgeslagen, wordt er geen
pictogram weergegeven.

Pictogram Locatie voor gegevensopslag

Aangepaste opslaglocatie (bijv Browse...)

Brainlab opslaglocatie (bijv. Brainlab DICOM Proxy, centrale Brainlab-server)

PACS

Quentry

Aangesloten USB-opslagapparaat

Geplaatste cd/dvd

Patiëntgegevens selecteren en beheren
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OPMERKING. De Brainlab-opslaglocatie, Quentry en PACS pictogrammen verschijnen alleen als
het zoekveld werd gebruikt. 

Quentry-patiënten opnemen in een zoekopdracht

Stap

1. Selecteer het pictogram Quentry in Content Manager om in te loggen op uw Quentry-
account.
OPMERKING. Quentry Desktop-integratie is afhankelijk van uw licentie en systeemconfi-
guratie. Raadpleeg de softwarehandleiding van Quentry Desktop voor meer informa-
tie. 

2. Zoek naar een patiënt zoals beschreven.
Patiëntgegevens op quentry.com die overeenkomen met de zoekcriteria worden opge-
nomen in de zoekresultaten.

Geavanceerd zoeken

Afbeelding 1  

Stap

Gebruik Advanced Search voor nog meer zoekcriteria om het zoeken naar een patiënt te ver-
eenvoudigen.

Een patiënt selecteren met Browse...

Stap

Selecteer Browse... om DICOM-gegevens te importeren vanaf een andere
bestandslocatie. 
Windows Explorer (Windows verkenner) wordt geopend en vraag u een
map te selecteren.

PATIËNT- EN GEGEVENSSELECTIE
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Een patiënt selecteren

①

Afbeelding 2  

Stap

1. Selecteer de gewenste patiënt uit de lijst.
De patiënt wordt gemarkeerd.

2. Kies OK ①.
OPMERKING. Er kan u worden gevraagd patiëntgegevens te selecteren. 

Patiëntgegevens selecteren en beheren
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Toegang tot alle patiëntgegevens

①

Afbeelding 3  

Als Worklist is geconfigureerd als uw standaardfilter en is geselecteerd, worden uitsluitend de
patiënten in die Worklist getoond.
OPMERKING. Filters worden geconfigureerd door Brainlab Support en kunnen verschillen op
basis van uw installatie. 

Ga als volgt te werk voor toegang tot alle patiëntgegevens, uitsluitend in noodgevallen:

Stap

1. Selecteer All Patients ①.

2. Voer uw logingegevens in wanneer daarom wordt gevraagd.
OPMERKING. Alle acties worden vanaf dit punt door het systeem geregistreerd. 

3. Selecteer de gewenste patiënt uit de lijst.

Ziekteclassificatie

Afhankelijk van de workflow kan worden gevraagd een ziekteclassificatie te selecteren. Wanneer
de patiëntgegevens al een ziekteclassificatie bevatten, wordt de laatste classificatie vooraf
geselecteerd.
In sommige Brainlab-applicaties worden de gegevens die tijdens deze stap worden ingevoerd,
gebruikt om automatisch relevante datasets, instrumenten en/of schermindelingen te selecteren.
OPMERKING. Druk op Skip om deze stap over te slaan alvorens een selectie te maken. 

PATIËNT- EN GEGEVENSSELECTIE
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Een ziekteclassificatie selecteren

① ② ③ ④ ⑤

⑥
Afbeelding 4  

Stap

1. Selecteer het lichaamsgebied ①.

2. Selecteer het orgaansysteem ②.

3. Selecteer het specifieke ziektetype ③.

4. Optioneel: Selecteer de specifieke ziektecategorie ④.

5. Optioneel: Selecteer de specifieke ziekte ⑤.

6. Selecteer Done ⑥.

OPMERKING. De ziekteclassificatie moet van links naar rechts worden geselecteerd. 

Gerelateerde links

3.3 Content Manager-hoofdscherm op pagina 45

Patiëntgegevens selecteren en beheren
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2.2 Patiëntbeheer

Algemene informatie

Met Patient Selection kunt u een patiënt zoeken en selecteren, patiëntinformatie bewerken,
duplicaten fuseren en patiënten verwijderen.

Een nieuwe patiënt creëren

①

Afbeelding 5  

Stap

1.

Selecteer Manage onder New.

2. Voer de patiëntnaam, geboortedatum, het geslacht en de ID in.
Selecteer Done ①.
De nieuwe patiënt wordt opgeslagen en geselecteerd.

PATIËNT- EN GEGEVENSSELECTIE
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Duplicaatpatiënten fuseren

①

②

Afbeelding 6  

Stap

1.

Selecteer Merge ① onder Manage in de werkbalk.

2. Selecteer de patiënt(en) die u wilt samenvoegen uit de Patient List en selecteer Merge
②.

3.

Selecteer de beoogde patiënt uit het dialoogvenster.
OPMERKING. Na de fusie worden alle gegevens opgeslagen onder de geselecteerde
naam en ID. Als een patiënt al eerder werd geselecteerd, is deze patiënt automatisch de
doelpatiënt. 

4. Selecteer OK ter bevestiging.

5.

Als u de fusie ongedaan wilt maken, kunt u op elk moment Restore selec-
teren.

Patiëntbeheer
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Markeren van een patiënt

①

Afbeelding 7  

Het is mogelijk een patiënt te markeren zodat de patiëntgegevens vooraf worden geladen in het
systeem.

Stap

Druk op de steromkadering naast de patiëntnaam.
De patiënt wordt gemarkeerd met een ster ①.
OPMERKING. De patiënt blijft gemarkeerd totdat de sessie wordt gesloten. 

Sorteren in kolommen

①

Afbeelding 8  

Stap

1. Sorteer de Patient List met behulp van de pijl naast de koptekst (bijv. DATE OF BIRTH
①).

2. Selecteer DATE OF BIRTH om de patiëntenlijst chronologisch te sorteren.

OPMERKING. De Patient List kan worden gesorteerd op de kopteksten NAME, DATE OF
BIRTH, GENDER, ID. 
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Patiëntinformatie bewerken

①

Afbeelding 9  

Stap

1. Selecteer patiënt.

2.

Selecteer Edit onder Manage.

3. Selecteer het veld dat u wilt bewerken.

4. Bewerk de patiëntinformatie, selecteer dan Done ① om op te slaan.
OPMERKING. Hoewel de wijzigingen zichtbaar zijn in Patient Selection, worden de ge-
gevens zelf alleen gewijzigd na exporteren. Als u de gegevens niet exporteert, worden de
wijzigingen niet doorgevoerd. 

5.

Selecteer de toets Restore om de wijzigingen in de patiëntinformatie onge-
daan te maken.

Terugkeren naar Patient List

Stap

Tijdens het maken of bewerken van een patiënt selecteert u Patient List
om naar de patiëntselectie terug te gaan.

Patiëntbeheer
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Een patiënt verwijderen

③

①

②

Afbeelding 10  

Stap

1.

Open in de werkbalk het vervolgkeuzemenu Manage.
Selecteer Delete ③.

2. Selecteer de patiënt(en) die u wilt verwijderen uit de Patient List ①.

3.

Selecteer Delete boven aan het hoofdscherm ②.

4.

Selecteer Delete in het dialoogvenster om de verwijdering te bevestigen.
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Stap

5.

Er wordt een dialoogvenster geopend waarin de verwijdering wordt bevestigd.
OPMERKING. De patiënt wordt alleen van het lokale systeem verwijderd. De patiënt
wordt niet verwijderd van het aangesloten opslagmedium of ziekenhuisnetwerk. 

Patiëntbeheer
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2.3 Gegevens selecteren

Algemene informatie

Data Selection vermeldt de gegevens chronologisch en er kan een keuze uit worden gemaakt na
patiëntselectie of wanneer een Brainlab-applicatie wordt geopend (raadpleeg de bijbehorende
softwarehandleiding).
OPMERKING. De aanwezigheid van deze functie is afhankelijk van uw systeemconfiguratie.
Neem contact op met Brainlab Support voor meer informatie. 

Applicatiespecifieke plannen

①

③

②

Afbeelding 11  

Plannen die met bepaalde Brainlab-applicaties worden gecreëerd, bevatten aanvullende
metadata, zoals:
• Klinisch doel (bijv. behandeling, research, onderhoud) ①
• Pictogram van de applicatie waarmee het plan is opgeslagen ②
• Gerelateerd anatomisch gebied ③

Gerelateerde links

2.6 Gegevensselectie (alternatief) op pagina 32
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Gegevens selecteren

①

②

③ ④

⑤

Afbeelding 12  

Stap

1. Selecteer patiënt.

2. Selecteer de datasets ① die u wilt gebruiken.
OPMERKING. Datasets die worden omringd door een donkergrijze achtergrond ② beho-
ren bij een plan. Door een onderdeel in het plan te selecteren, wordt het gehele plan ge-
markeerd. U kunt individuele onderdelen selecteren uit een dataset die niet bij een plan
hoort ③.
 

De gegevens worden getoond in het gebied SELECTED DATA ④.

3. Selecteer OK ⑤ om verder te gaan.

Gegevens selecteren
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Gegevens deselecteren

① ②

Afbeelding 13  

Stap

1. Kies Deselect ① om alle gegevens uit een plan te deselecteren.

2. Druk op de X ② naast het beeld om een individuele dataset te deselecteren.

De dataset is niet langer beschikbaar voor softwareapplicaties.
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2.4 Gegevens samenvoegen

Gegevens samenvoegen

Als gegevens (zoals trajecten, objecten of fusies) worden getoond in het gebied SELECTED
DATA en er is een plan geselecteerd, wordt het volgende dialoogvenster geopend.

Afbeelding 14  

Opties

Selecteer Merge om te overschrijven en ontbrekende inhoud toe te voegen.

Selecteer Discard om eerder geselecteerde gegevens te verwijderen en alleen de inhoud in het
plan te selecteren.

Selecteer Cancel om eerder geselecteerde gegevens te behouden en het nieuw geselecteerde
plan niet toe te voegen.

OPMERKING. De functie Merge kan niet worden gebruikt met applicatiespecifieke plannen. Om
aanvullende gegevens toe te voegen aan een applicatiespecifiek plan, moet eerst het
applicatiespecifieke plan worden geselecteerd en vervolgens de aanvullende gegevens. 

Gegevens samenvoegen
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2.5 Geconverteerde bestanden gebruiken

Geconverteerde bestanden

①

Afbeelding 15  

Plannen die zijn gemarkeerd met een asterisk "*" ① zijn automatisch vanuit het Brainlab
geavanceerde bestandsformaat geconverteerd naar DICOM.
Planninginhoud moet voor gebruik zorgvuldig worden beoordeeld.
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2.6 Gegevensselectie (alternatief)

Algemene informatie

②
③

④

①

⑤

⑥

Afbeelding 16  

Data Selection kan ook patiëntgegevens tonen met behulp van een tijdlijnweergave.
OPMERKING. De aanwezigheid van deze functie is afhankelijk van uw systeemconfiguratie.
Neem contact op met Brainlab Support voor meer informatie. 

Nr. Uitleg

① Load Data: hiermee worden aanvullende gegevens van een eerdere datum in de tijdlijn
geladen.

② De tijdlijnweergave toont patiëntgegevens die zijn gebaseerd op de anatomische conditie
van de patiënt op de acquisitiedatum.

③

Datasets zijn georganiseerd in dataclusters op basis van de betreffende anatomische
conditie van de patiënt.
SUGGESTED DATA toont gegevens die door de software als het meest relevant worden
beschouwd.

④ See All Data toont alle gegevens in die datacluster.

⑤ Filter: gebruik het vervolgkeuzemenu om een selectie te maken tussen alle gegevens of
Plans only gegevens.

⑥ Events: maak nieuwe gebeurtenissen aan om een wijziging in de anatomische conditie
van de patiënt op de tijdlijn vast te leggen.

Gerelateerde links

2.4 Gegevens samenvoegen op pagina 30
2.3 Gegevens selecteren op pagina 27

Gegevensselectie (alternatief)
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Uitgebreide weergave

① ②
Afbeelding 17  

Wanneer See All Data wordt geselecteerd, wordt een uitgebreidere weergave van alle
beschikbare gegevens getoond, waaronder:
• Autosave (opgeslagen sessies)
• Plans (patiëntdataplannen en RT-plannen)
• Images (coupesets, externe series, beeldcollecties)
• Objects
• Trajectories
• Points

U kunt ook specifieke zoekopdrachten invoeren in het zoekveld ② om de correcte benodigde
gegevens te vinden.
Elk datatype heeft zijn eigen zoekveld en wordt getoond wanneer er tien of meer items
beschikbaar zijn.
U kunt ook door uw dataobjecten of zoekresultaten bladeren met behulp van de pijltjes ①.
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Overzichtsweergave

① ②
Afbeelding 18  

Stap

Selecteer de infoknop ①.
Er wordt een dialoogvenster geopend ② met een overzicht van alle gege-
vens in dat item en alle inhoudstypen.

Plannen

① ② ③

④

Afbeelding 19  

Elk opgeslagen plan is gemarkeerd met de goedkeuringsstatus, datum en tijd van creatie en een
korte beschrijving van de inhoud. Er zijn ook aanvullende functies beschikbaar. Zie hieronder:

Nr. Beschrijving

① Toont goedkeuringsstatus en naam van goedkeurder. Bijv. Approved/Unapproved.

② Hiermee wordt het plan naar de prullenbak verplaatst.

③ Geeft meer informatie over de gegevens die zijn opgenomen in dit plan.

Gegevensselectie (alternatief)
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Nr. Beschrijving

④ Hiermee kunt u favorieten markeren voor een snellere weergave in SUGGESTED DATA.

Prullenbak

②①
Afbeelding 20  

Als u abusievelijk een item verwijderd, is het mogelijk om dit te herstellen door de volgende
stappen uit te voeren:

Stap

1. Selecteer het item in de Recycle Bin ②.

2. Selecteer Restore ①.
Het item wordt teruggezet in het oorspronkelijke datacluster.
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Het plan bijwerken met aanvullende gegevens

①
Afbeelding 21  

Als u patiëntgegevens wilt samenvoegen, biedt Add Data een snelkoppeling om een aanvullende
patiënt te selecteren en samen te voegen.
OPMERKING. De aanwezigheid van deze functie is afhankelijk van uw systeemconfiguratie.
Neem contact op met Brainlab Support voor meer informatie. 

Gerelateerde links

2.2.2 Duplicaatpatiënten fuseren op pagina 22

Gegevensselectie (alternatief)
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2.7 Gebeurtenissen aanmaken

Algemene informatie

Leg een wijziging in de behandelingsgeschiedenis of de anatomie van een patiënt vast door een
gebeurtenis te creëren.
Gebeurtenissen kunnen worden gebruikt om dataclusters op te splitsen op een bepaald tijdstip
(bijv. wanneer een operatie heeft plaatsgevonden).

Een gebeurtenis creëren

①

Afbeelding 22  

Stap

1.

Selecteer Events ① in de werkbalk en vervolgens New Event.
Er wordt een dialoogvenster geopend.

2.
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Stap
Selecteer een gebeurtenistype met behulp van het vervolgkeuzemenu.

3. U kunt het vooraf ingevulde naamveld bijwerken en optioneel een beschrijving toevoegen.

4. Selecteer OK wanneer u klaar bent.
Er wordt een gebeurtenis op de tijdlijn gecreëerd en items worden dienovereenkomstig
gehergroepeerd in nieuwe clusters, indien van toepassing.

Gebeurtenissen aanmaken
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3 CONTENT MANAGER
3.1 Inleiding

Algemene informatie

Gebruik Content Manager om uw workflow, toepassing of weergave te selecteren.

Toepassingen en bronnen openen

②

①
Afbeelding 23  

Stap

1. Selecteer in Content Manager het gewenste scherm ①, selecteer dan een applicatie of
bronpictogram ②.

2. Versleep een applicatie of bronpictogram ② naar het gewenste scherm.

OPMERKING. Als u bronnen wilt bekijken, moet u zorgen dat deze zijn aangesloten op het
systeem en dat de bekabeling correct is geconfigureerd. Zie de Systeemhandleiding of neem
contact op met Brainlab support voor meer informatie. 

Gerelateerde links

4.1 Schermlay-out op pagina 61

CONTENT MANAGER
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Meerdere versies van een applicatie selecteren

Als er meerdere versie van dezelfde applicaties zijn geïnstalleerd, wordt u gevraagd een versie te
selecteren. 

Afbeelding 24  

Stap

1. Selecteer START.
Er is geen standaardversie geselecteerd.

2. Selecteer, indien beschikbaar, Start by default om de versie als de standaardversie te
markeren, selecteer vervolgens START.
OPMERKING. Nadat een standaardversie is geselecteerd, kunt u deze wijzigen door met
de rechtermuisknop op de applicatie te klikken om het dialoogvenster Multiple Versions
Available opnieuw te openen. 

Softwaretoepassingen filteren en vooraf geconfigureerde workflows starten

Afhankelijk van de configuratie van uw systeem, kan het selectiescherm verschillen:
• Het selectiescherm kan de beschikbare types procedures op het systeem weergeven. Om een

gefilterde selectie van relevantie softwareapplicaties te zien, drukt u op de toets voor de
bijbehorende procedure.

• Als vooraf geconfigureerde workflows zijn geïnstalleerd op uw systeem, drukt u op de
bijbehorende toets om de taak of takenset te openen die in een vaste volgorde moeten worden
uitgevoerd.

Indien slechts één optie op uw systeem beschikbaar is, wordt deze automatisch opgestart.
OPMERKING. Druk voor toegang tot het Content Manager-hoofdscherm, op de startpaginatoets. 

Inleiding
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Vooraf geconfigureerde workflows filteren en starten

Afbeelding 25  

Stap

Selecteer het pictogram van de gewenste procedure of vooraf geconfigureerde workflow:
• Een gefilterde selectie van geïnstalleerde softwareapplicaties wordt geopend in Content Ma-

nager, of
• De eerste stap van de vooraf geconfigureerde workflow wordt geopend in de betreffende soft-

wareapplicatie.

CONTENT MANAGER
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3.2 Overzicht van de workflow

Primaire taken

Afbeelding 26  

Indien er op uw systeem geen gedefinieerde procedures of vooraf geconfigureerde workflows zijn
geconfigureerd, wordt het Content Manager-hoofdscherm na het opstarten geopend.
Content Manager is de interface voor toegang tot Patient Selection en andere geïnstalleerde
applicaties of aangesloten videobronnen.
Hieronder staan voorbeelden van workflows voor het uitvoeren van de primaire taken. Er kunnen
aanvullende workflows beschikbaar zijn, afhankelijk van uw licentie en systeemconfiguratie.
Afhankelijk van uw licentie en gebruikersvoorkeuren zijn sommige workflowstappen uitwisselbaar
en zijn sommige niet van toepassing.

Brainlab softwaretoepassingen starten vanaf Content Manager

Het volgende proces is van toepassing voor alle Brainlab applicaties.

Stap

1. Selecteer patiënt.

2. Selecteer scherm.

3. Selecteer de softwaretoepassing.

Gegevens laden voor geavanceerde planning met planningsoftware

Volg deze stappen om alle Brainlab planningsoftware te laden.

Stap

1. Selecteer patiënt.

2. Selecteer gegevens.

3. Start de planningsoftware (zoals iPlan, SmartBrush, Image Fusion).

Overzicht van de workflow
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OPMERKING. Inhoud die wordt gemaakt met Brainlab Elements wordt automatisch
geconverteerd naar het Brainlab geavanceerd bestandsformaat bij het starten van iPlan om
verdere planning met iPlan-software mogelijk te maken. Plannen die zijn gecreëerd met iPlan
worden automatisch teruggeconverteerd naar DICOM. Geconverteerde plannen moeten voor
verder gebruik zorgvuldig worden geïnspecteerd. 

Waarschuwing
Objecten die worden geselecteerd voor iPlan RT worden opnieuw bepaald volgens de
originele resolutie en richting van de originele beeldset die is gebruikt om de structuren uit
te lijnen.
Bekijk de structuren in iPlan RT nauwkeurig, omdat het volume en/of de vorm kunnen
wijzigen.

Patiënt en gegevens laden voor navigatie

Start de navigatiesoftware middels de volgende stappen.

Stap

1. Selecteer patiënt.

2. Selecteer, indien nodig, gegevens.

3. Start navigatiesoftware (bijv. Cranial/ENT).

Gegevens voor navigatie plannen en versturen

Ga als volgt te werk om gegevens voor navigatie te plannen en over te zetten.

Stap

1. Selecteer een patiënt.

2. Open DICOM Viewer/Brainlab-planningsoftware.

3. Selecteer beeldsets en voorgeplande inhoud.

4. Bewerk de gegevens als nodig.

5. Druk op Done in DICOM Viewer/Brainlab-planningsoftware.

6. Start navigatiesoftware.

Intraoperatieve gegevens voor navigatie versturen (optie 1)

Ga als volgt te werk om intraoperatieve gegevens voor navigatie over te zetten.

Stap

1. Open de gegevenslaadfunctie in de navigatiesoftware.
OPMERKING. Deze stap is afhankelijk van de gebruikte navigatietoepassing. 

2. Selecteer relevante patiëntgegevens.

3. Selecteer Done.

Intraoperatieve gegevens voor navigatie versturen (optie 2)

U kunt ook als volgt te werk gaan om intraoperatieve gegevens voor navigatie over te zetten.

Stap

1. Selecteer Home voor toegang tot het hoofdscherm.
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Stap

2. Selecteer Data en kies de relevante gegevens en bewerk de inhoud indien nodig.

3. Selecteer Done.

Een navigatiesysteem gebruiken met een aangesloten Buzz

Stap

1. Sluit videobronnen aan en start het systeem op.

2. Selecteer patiënt en relevante gegevens.

3. Selecteer de navigatiesoftware.

Overzicht van de workflow
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3.3 Content Manager-hoofdscherm

Toegang tot het Content Manager-hoofdscherm

Het openen van het hoofdscherm van Content Manager is afhankelijk van het Brainlab-systeem
en de softwareapplicatie die worden gebruikt.

Toets Beschrijving

Als uw Brainlab-systeem een fysieke startknop aan de voorzijde van de monitor
heeft, kunt u deze op elk gewenst moment indrukken.

Voor Brainlab-systemen die geen harde startknop hebben, kan te allen tijde de
verplaatsbare startpaginatoets worden gebruikt.

Selecteer de Home-toets in de softwareapplicatie.

Lay-out

①

②

③

Afbeelding 27  

CONTENT MANAGER
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Het hoofdscherm van de Content Manager bestaat uit drie delen:

Nr. Gebied Functies

① Werkbalk

Patiënten zoeken, gegevens kiezen, gegevens exporteren, instellingen
aanpassen, aandoeningsclassificaties kiezen, lay-outs creëren, soft-
ware-informatie openen, en afsluiten.
OPMERKING. Het aantal opties in de werkbalk is afhankelijk van de ge-
selecteerde workflow. 

② Toepassingen
en bronnen

Start de Brainlab-software, start de applicaties, toon de videobronnen.
OPMERKING. Als er meer pictogrammen zijn dan op het scherm pas-
sen, verschijnen er pijlen waarmee u naar links of rechts kunt schuiven. 

③ Schermbeheer

Controleren streaming en opnames, wisselen of klonen van schermen,
beheren weergegeven inhoud, kiezen van lay-outs en selecteren van
voorinstellingen.
OPMERKING. Als er meer pictogrammen zijn dan op het scherm pas-
sen, verschijnen er pijlen waarmee u naar links of rechts kunt schuiven. 

Werkbalktoetsen

Toets Naam Functie

Patient Patiëntselectie wordt geopend.

Disease De ziekteclassificatiestap wordt geopend.

Data Dataselectie wordt geopend.

Connect

Opent verbindingsmogelijkheden voor aanvullende schermen en
systemen.
OPMERKING. Connect is beschikbaar op navigatiesystemen en
pc’s in de ok met PDM. 

Save As
Opent het dialoogvenster Save as Plan.
OPMERKING. Beschikbaarheid van de toets is afhankelijk van de
systeemconfiguratie. 

Export Opent het dialoogvenster Export.

Settings Het software-instellingenmenu wordt geopend.

Content Manager-hoofdscherm
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Toets Naam Functie

Help

Hiermee worden de Brainlab-contactinformatie geopend en kunt u
iHelp inschakelen. Het menu Help identificeert geïnstalleerde
softwareapplicaties en aangesloten systemen, evenals de optie
om de verbinding met systemen te verbreken.

Minimize

Minimaliseert Content Manager bij gebruik van het planningstati-
on of de pc.
OPMERKING. Beschikbaarheid van de toets is afhankelijk van de
systeemconfiguratie. 

Finish Opent een vervolgkeuzemenu voor de keuze de workflow af te
sluiten of te wisselen.

Switch work-
flow

Hiermee keert u terug naar de workflowselectiepagina in Content
Manager.

New treat-
ment

Hiermee wordt de huidige gebruiker afgemeld en wordt er een
nieuwe behandeling geopend.

Restart Hiermee wordt het systeem opnieuw gestart.

Shut down Hiermee wordt het systeem afgesloten.

Exit Hiermee wordt Content Manager afgesloten.

OPMERKING. In sommige workflows zijn de toetsen Save As en Export uitgeschakeld of
verborgen. In dat gevoel moeten die functies worden uitgevoerd in de betreffende
softwareapplicatie die u op dat moment uitvoert. 

CONTENT MANAGER

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5 47



Een plan handmatig opslaan

①

Afbeelding 28  

Stap

1. Druk, na het maken van wijzigingen aan de patiëntgegevens, op Save As op het hoofd-
scherm van Content Manager. 
Het dialoogvenster Save as Plan wordt geopend.

2. Selecteer desgewenst de Plan name om deze te bewerken.

3. Selecteer Save As ①.
Het plan wordt opgeslagen bij de patiënt.

OPMERKING. U kunt handmatig zoveel plannen als gewenst opslaan. Daarnaast worden
wijzigingen ook regelmatig automatisch opgeslagen en bij de patiënt bewaard (bijv. wanneer u
naar een andere patiënt schakelt of de software afsluit). 

iHelp inschakelen

iHelp geeft toegang op afstand aan Brainlab support. Neem contact op met Brainlab support
voordat u iHelp opent, omdat activering vereist is voordat de functie gebruikt kan worden.
OPMERKING. Om iHelp te kunnen gebruiken, is een internetverbinding nodig. 

Stap

1. Selecteer Help in de werkbalk.

2. Selecteer iHelp in het menu dat wordt geopend.

3. Druk nogmaals op de toets om iHelp, weer uit te schakelen.

Het Help-menu gebruiken

Stap

Selecteer Help in de werkbalk om het menu Help te openen.

Content Manager-hoofdscherm
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Help-menu

③

①

②

Afbeelding 29  

Nr. Inhoud

①

• Versie- en statusinformatie voor Patient Data Manager en de bijbehorende compo-
nenten Content Manager, Patient Selection en Data Selection

• Versie- en statusinformatie voor geïnstalleerde softwareapplicaties van de huidige
workflow

• Versie- en statusgegevens voor geïnstalleerde services en uitvoerders
• Licentie-informatie
• CE- en GTIN-informatie voor Patient Data Manager en applicaties/diensten op de

achtergrond
OPMERKING. Voor CE- en GTIN-informatie over de workflowapplicaties wordt u ver-
zocht de applicatie te starten en het informatiedialoogvenster te raadplegen (door
het Brainlab-logo rechtsonder in de applicatie te selecteren). 

• Online-koppelingen gebruikershandleidingen

②
• Contactinformatie voor Brainlab support
• Verbindingen met andere Brainlab-systemem, inclusief functie voor verbinding ver-

breken

③
• Informatie over de fabrikant
• iHelp-verbinding
• IP-adres

Gerelateerde links

3.3 Content Manager-hoofdscherm op pagina 45
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3.4 Menu Settings

Menu Settings

①

② ④

⑤

③

Afbeelding 30  

Nr. Component Uitleg

①
Selectievakje Always
Feet to Head - Supine
(LPH) for DICOM Viewer

Selecteren om de standaardoriëntatie in de DICOM Viewer-
software te negeren.

② View Orientation
Selecteer de weergaveoriëntatie.
OPMERKING. De standaardweergave en beschikbaarheid is
afhankelijk van de geselecteerde workflow. 

③ Presets Selecteer bestaande voorinstellingen of creëer nieuwe aan de
hand van bestaande bronnen en sla deze op.

④ Language
Wijzigt de taal voor alle toepassingen met een beschikbare
bijbehorende vertaling.
Start het systeem opnieuw op om de wijziging te voltooien.

⑤ Connections Toont de beschikbare verbindingen met andere Brainlab sys-
temen.

Voorinstellingen creëren

De weergavelay-out en route-informatie kan worden opgeslagen middels Presets. Deze worden
gecreëerd via het dialoogvenster Settings in Content Manager. Sla de huidige routeconfiguratie
op als een nieuwe voorinstelling.

Menu Settings
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Stap

1.

Selecteer Settings.

2.

Selecteer Create New.

3. Voeg een naam toe wanneer daarom wordt gevraagd.

4. Selecteer OK.

Voorinstellingen selecteren

①

Afbeelding 31  

Stap

1. Activeer het vervolgkeuzemenu door het schermgebied ① binnen Content Manager te
selecteren.

2. Selecteer de voorinstelling.
OPMERKING. Het vervolgkeuzemenu is alleen beschikbaar als er al voorinstellingen zijn
opgeslagen. 

Bronpictogrammen

Pictogrammen voor beschikbare bronnen worden weergegeven wanneer een apparaat op het
systeem wordt aangesloten en wordt ingeschakeld.
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Als een aangesloten bron niet wordt weergegeven, druk dan op het pictogram Re-
fresh om de aangesloten bronnen te actualiseren.
OPMERKING. Actieve videobronnen kunnen flikkeren of tijdelijk stoppen wanneer
de bronnen worden ververst. 

Menu Settings
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3.5 Gegevensexport

Geplande inhoud exporteren

Het exporteren naar een Brainlab Advanced File Format-doel start de conversie van DICOM-data
naar Brainlab Advanced File Format. Omgekeerd kan het Brainlab geavanceerd bestandsformaat
worden teruggeconverteerd naar DICOM.
Objecten die worden geselecteerd voor exporteren worden opnieuw bepaald volgens de originele
resolutie en richting van de originele beeldset die is gebruikt om de structuren uit te lijnen.
Bekijk de geëxporteerde structuren nauwkeurig, omdat het volume en/of de vorm kunnen
wijzigen.

Quentry-gegevens

Om patiëntgegevens te kunnen uploaden en downloaden naar quentry.com, selecteer Quentry.
Raadpleeg de instructies op het scherm of de softwarehandleiding, Quentry Desktop voor
nadere instructies.

Geanonimiseerde gegevens

Belangrijk. Anonimisering houdt geen rekening met vertrouwelijke informatie in pixeldata
van het beeld (zoals patiënt-ID of geboortedatum).
Anonimisering wijzigt DICOM-tags met identificatie-informatie (zoals patiëntnaam, ID,
geboortedatum en adres). Voor een volledige lijst met DICOM-tags die zijn gewijzigd tijdens
anonimisering of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Brainlab support.
Wanneer een striktere anonimisering vereist is (waarbij bijvoorbeeld persoonlijke DICOM-tags
worden verwijderd), kunt u contact opnemen met Brainlab Support. Bedenk wel dat een strikter
anonimiseringsprofiel ertoe kan leiden dat de inhoud die Brainlab software genereert, onleesbaar
wordt door de anonimisering.
Anonimisering kan niet worden uitgevoerd op screenshots, pdf-bestanden of video’s. U wordt
gevraagd screenshots (voor zover aanwezig) tijdens de export te verwijderen.
OPMERKING. Video’s en pdf-bestanden worden altijd overgeslagen tijdens export. 

DICOM RT-gegevens exporteren

De DICOM radiotherapie (RT) exportfunctie converteert DICOM-gegevens naar een DICOM RT-
specifieke indeling en exporteert de gegevens naar een vooraf geconfigureerd DICOM-
netwerkopslagdoel voor verdere verwerking op systemen van derden.
De DICOM RT-exportfunctie gebruikt de DICOM samengevoegde bibliotheek als het
overdrachtprotocol naar systemen van derden. DICOM vergemakkelijkt de algemene
interoperabiliteit tussen verschillende systemen van verschillende leveranciers. De DICOM RT-
exportfunctie levert de meest recente subset van DICOM-objecten die wordt gebruikt om de
overdracht van specifieke digitale beeld-, grafische en niet-beeldgegevens tussen twee of meer
systemen te regelen.
DICOM slaat een bepaald aantal punten in de ruimte op die worden gebruikt om contouren te
reconstrueren. Door verschillende algoritmes die worden gebruikt door verschillende systemen
bestaat er een grote kans dat de feitelijke vertegenwoordiging van de contouren verschillen, maar
dit slechts op kleine schaal. Desalniettemin kunnen deze verschillende interpretaties resulteren in
kleine vervormingen van de contouren en verschillen in grootte en volume. Daarom dient u de
structuren zeer nauwkeurig te controleren na het importeren op een systeem van derden.
OPMERKING. Voor gedetailleerde informatie en de nieuwste DICOM conformiteitsverklaring, gaat
u naar https://www.brainlab.com/dicom. 
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Waarschuwing
De DICOM-configuratie die wordt geleverd door Brainlab is geenszins een garantie dat de
interoperabiliteit altijd correct is. Er dient te worden gecontroleerd of uw apparatuur
volledig functioneert en nauwkeurige resultaten produceert.

3D-objecten en annotatiepunten exporteren

Tijdens het exporteren worden 3D-objecten en annotatiepunten geconverteerd naar het
zogenoemde "DICOM RT Structure Set"-formaat. Objecten worden dan opnieuw bepaald volgens
de gerelateerde beeldset of gefuseerde beeldset die is opgenomen in de huidige selectie.
De configuraties voor de export van 3D-objecten en annotatiepunten zijn:
• Standaard configuratie: Alle objecten worden geëxporteerd in de context van de originele

beeldset waarin ze zijn gecreëerd. Als die originele beeldset niet is geselecteerd bij de te
exporteren gegevens, dan wordt de laatste CT-beeldset die is gefuseerd naar de originele
beeldset gekozen als basisset voor het exporteren. Indien u alleen MR-beeldensets heeft
geselecteerd, dan wordt de set met het grootste volume en de kleinste voxelgrootte gekozen.
Indien u geen gefuseerde beeldensets heeft geselecteerd voor export, wordt het exportproces
afgebroken.

• Alle objecten worden gecreëerd in de laatste CT-gegevens die zijn geselecteerd voor export.
Indien objecten worden geselecteerd die niet zijn gefuseerd naar deze CT-beeldset, dan
worden deze objecten niet geëxporteerd. Neem contact op met Brainlab support om de
standaard configuratie te wijzigen.

Waarschuwing
Wanneer objecten opnieuw worden bepaald volgens de originele of gefuseerde beeldset,
kan er verlies van informatie optreden. Daarom dient u structuren zeer nauwkeurig te
controleren na het importeren op een systeem van derden.

Contourinterpretatie

Waarschuwing
Contouren in RT structuursets kunnen verschillend worden geïnterpreteerd, afhankelijk
van het systeem.
Daardoor kan een ongewenste wijziging aan de uitlijning of richting, of het omdraaien of
spiegelen van de beeldcontouren optreden. Daarnaast kunnen, afhankelijk van het
systeem, de vorm en het volume van de structuren lichtjes verschillen door het gebruik
van verschillende algoritmes voor het vertegenwoordigen van de contouren. Daarom dient
u structuren zeer nauwkeurig te controleren na het importeren op een systeem van derden.

Waarschuwing
Brainlab bewaart de omtrekken met een hoge nauwkeurigheid. Als gevolg van een
beperking opgelegd in de DICOM-standaard, kan de nauwkeurigheid van de
contourpuntplaatsing verminderd worden voordat de informatie wordt weggeschreven
naar de DICOM RT Structure Set. Afhankelijk van het aantal contourpunten, kan de precisie
verminderd worden van 10E-9 m tot 10E-5 m.

Gebrande datasets exporteren

De functie Gebrande DICOM-datasets exporteren zorgt dat de contouren van een gesegmenteerd
object permanent worden geïntegreerd in een DICOM MR-beeldreeks; zo wordt een nieuwe
DICOM-beeldreeks gecreëerd. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor exact één
gesegmenteerd object dat is gecombineerd met exact één DICOM MR beeldreeks. Compatibele
DICOM-applicaties van derden kunnen deze beelden laden en de inhoud opnieuw creëren met
behulp van bijvoorbeeld drempelalgoritmen.
Als de export is voltooid, wordt de nieuw gecreëerde DICOM beeldreeks eenvoudig herkend door
de reeksopmerking "GEBRAND" en bij de originele patiëntgegevens geplaatst.

Gegevensexport
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Waarschuwing
De functie Gebrande datasets exporteren creëert een nieuwe DICOM beeldreeks die een
permanente wijziging in pixelwaarden bevat. Structuren onder de ingebrande contour
kunnen later niet worden geopend. Gebruik ingebrande beeldreeks alleen in combinatie
met de originele MR beeldreeks.

Waarschuwing
De afmeting en vorm van het geëxporteerde object kunnen anders worden weergegeven in
de resulterende beeldreeks. Brainlab bewaart de omtrekken met een zeer hoge
nauwkeurigheid. Door rastering en herbemonstering van de contouren naar beelden van
een lagere resolutie treedt informatieverlies op. Het wordt aangeraden een beeldreeks met
een hoge resolutie te gebruiken om de beste outputresultaten te behalen. Controleer de
gecreëerde beelden zorgvuldig en vergelijk deze met de originele beeldreeks voordat u een
export naar een apparaat van derden uitvoert.

Waarschuwing
DICOM vergemakkelijkt de algemene interoperabiliteit tussen verschillende systemen van
verschillende leveranciers. De DICOM-configuratie die wordt geleverd door Brainlab is
echter geenszins een garantie dat de interoperabiliteit altijd correct is. Er dient te worden
gecontroleerd of uw apparatuur volledig functioneert en nauwkeurige resultaten
produceert.

Waarschuwing
De gecreëerde beelden kunnen er anders uit zien wanneer systemen van derden worden
gebruikt. Afhankelijk van de interpretatie van het beeld op het systeem van derden kan de
intensiteit van de beelden anders worden weergegeven. Controleer de beelden zorgvuldig
en vergelijk deze met de originele beeldreeks voorafgaand aan verder gebruik.

Exportbestemming

②

③

⑤

④

⑥

①

⑦

Afbeelding 32  

Nr. Doelen

① Ingevoerde cd/dvd of USB-opslag.
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Nr. Doelen

② Vooraf geconfigureerde netwerklocatie.

③ DICOM RT netwerkopslaglocatie.

④ Upload naar Quentry-account.

⑤

Selecteer het selectievakje Anonymize om geanonimiseerde patiëntgegevens te expor-
teren.
OPMERKING. De gegevens op het lokale systeem blijven ongewijzigd. Als de patiëntge-
gevens zichtbaar zijn in het beeld zelf, dan zijn de gegevens niet met deze functie ge-
anonimiseerd. 

⑥ Selecteer het selectievakje DICOM Burned-In Export om DICOM-gegevens lokaal en
naar de geselecteerde doelmap op te slaan.

⑦ Browse... om een map in Windows Explorer (Windows verkenner) te selecteren en plan-
nen, screenshots, video en pdf-bestanden te exporteren.

Gegevens exporteren

Afbeelding 33  

Stap

1.

Selecteer Export op het hoofdscherm.
Data Selection opent.

2. Selecteer de datasets die u wilt exporteren.
Selecteer Export onder aan het scherm.
OPMERKING. Alleen de door een oranje kader omgeven datasets worden
geëxporteerd. 

3. Selecteer een exportdoel.
Een voortgangsbalk geeft de exportstatus weer.

Gegevensexport
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Meerdere datasets exporteren

③

①

②

Afbeelding 34  

Stap

1. Selecteer in Patient Selection Export ③ uit het Manage-vervolgkeuze-
menu in de werkbalk.
U wordt gevraagd om een of meerdere patiënten te selecteren.
OPMERKING. Door gegevens binnen Patient Selection te exporteren,
worden alle lokale patiëntgegevens naar de gewenste locatie gekopieerd.
Door Export te selecteren in Content Manager kunt u kiezen welke gege-
vens van de huidige patiënt moeten worden geëxporteerd. 

2. Selecteer de patiënt(en) die u wilt exporteren vanuit uit de Patient List ①.

3.

Selecteer Export boven aan het hoofdscherm ②.

4. Selecteer een exportdoel.
Een voortgangsbalk geeft de exportstatus weer.

5.

Een dialoogvenster geeft aan of de export voltooid is.
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Versleutelde gegevens exporteren

Afbeelding 35  

Als u gegevens naar Brainlab support moet sturen, moet dit versleuteld gebeuren om de
vertrouwelijkheid van de patiënt te bewaren. Ga als volgt te werk om versleutelde gegevens te
creëren:

Stap

1.

Selecteer Export op het hoofdscherm.
Data Selection opent.

2. Selecteer de datasets die u wilt exporteren.
Selecteer Export onder aan het scherm.
OPMERKING. Alleen de door een oranje kader omgeven datasets worden
geëxporteerd. 

3.

Voer een encryptiesleutel in wanneer het dialoogvenster daarom vraagt.

4. Selecteer een exportdoel.
Een voortgangsbalk geeft de exportstatus weer.
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Aanvullende import- en exportfuncties voor DICOM-gegevens

Er zijn aanvullende import-, exporte en verwijderfuncties beschikbaar Patient Selection onder
Manage.
De beschikbaarheid van deze functies varieert op basis van de systeemconfiguratie. Neem
contact op met Brainlab support als u deze functies wilt in- of uitschakelen.

Toets Data Functie

Import
All

Hiermee worden alle DICOM-gegevens vanaf het aangesloten USB-
apparaat geïmporteerd en lokaal opgeslagen.

Export
All

Hiermee worden alle lokaal opgeslagen DICOM-gegevens naar het
aangesloten USB-apparaat geëxporteerd.

Delete All Hiermee worden alle lokaal opgeslagen DICOM-gegevens verwijderd.
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3.6 De software verlaten

Algemene informatie

Gebruik het dialoogvenster met afsluitopties om de software te verlaten, af te sluiten, of opnieuw
te starten, uit te schakelen, een nieuwe behandeling te starten of om over te schakelen naar een
nieuwe workflow.

Afsluitopties

Selecteer Finish om het dialoogvenster met afsluitopties te openen.
OPMERKING. De mogelijke opties zijn afhankelijk van uw platform. 

Afbeelding 36  

Opties

Selecteer Switch workflow om terug te keren naar de workflowselectie.

Selecteer New treatment om de huidige gebruiker uit te loggen en een nieuwe behandeling te
starten.

Selecteer Restart om het systeem opnieuw te starten.

Selecteer Shut down om het systeem af te sluiten.

Selecteer Exit om Content Manager te sluiten.

Gerelateerde links

3.3 Content Manager-hoofdscherm op pagina 45
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4 SCHERMBEHEER
4.1 Schermlay-out

Algemene informatie

De schermlay-out en de weergegeven inhoud kunnen op het hoofdscherm van de Content
Manager worden gemanipuleerd.

② ③

①

Afbeelding 37  

Nr. Component

① Optionele functies

② Geselecteerd scherm (aangeduid met de groene pijl)

③

Schermlabel
OPMERKING. Labels worden weergegeven als meer dan twee schermen worden ge-
bruikt. Aan schermen worden standaardlabels toegewezen, die door Brainlab support op-
tioneel kunnen worden gewijzigd. 

Sneltoetscombinaties

• Gebruik Alt + tab om Content Manager te minimaliseren.
• Gebruik het Windows-logo + m om Content Manager te minimaliseren.
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Kan niet bijwerken

①

Afbeelding 38  

Er verschijnt een pictogram ① op een scherm om aan te geven dat de getoonde inhoud niet wordt
bijgewerkt.
• Als u Content Manager opent boven op een applicatie wordt een scherm niet bijgewerkt, tenzij

de applicatie op een ander scherm is geopend.
• Voor opnames en streamings ziet u alleen een stilstaande afbeelding onder het pictogram.

Schermen wisselen

Stap

1. Om de volgorde van de schermen te wisselen, blijft u op het scherm drukken dat u wilt
verplaatsen.
Het scherm "springt naar voren" om aan te geven dat het kan worden verplaatst.

2. Versleep het scherm naar de nieuwe locatie en laat het daarna los.

OPMERKING. Het is alleen mogelijk om schermen van hetzelfde systeem te wisselen. 

Schermlay-out
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Wijzigen welk scherm de controle heeft

①

Afbeelding 39  

Het handje TOUCH TO TAKE CONTROL ① verschijnt wanneer een applicatie op twee
touchscreenschermen (bijv. twee Curve-schermen) tegelijkertijd open is. Het scherm met het
handje staat in de alleen-lezenmodus.

Stap

1. Tik op het handje ① of ergens op het scherm om de software te beheren.

2. Het scherm kan nu worden gebruikt om de software te beheren.
Het handje verdwijnt en gaat naar het andere scherm.
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Selectie lay-out

①
Afbeelding 40  

Kiezen tussen vier mogelijke weergavelay-outs ①:
• Enkele weergave
• Naast elkaar
• Beeld in beeld
• Viervoudige weergave

OPMERKING. U kunt geen applicaties of hulpmiddelen geleiden, alleen bronnen (op ingebouwde
schermen met een actieve lay-out). Met Clear wordt de route gewist, maar blijft de gekozen lay-
out behouden. 

OPMERKING. De aanwezigheid van deze functie is afhankelijk van uw systeemconfiguratie.
Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie. 

Schermlay-out
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4.2 Schermen klonen

Algemene informatie

①

②
Afbeelding 41  

Met Curve-systemen zijn de primaire schermen volledig functioneel en uitwisselbaar. Als er een
extra scherm wordt gebruikt, is het gebruik hiervan beperkt tot een kloonfunctie van een primair
scherm.

Nr. Component

① Extra scherm

②
Kloonpictogram
OPMERKING. Als u een scherm kloont, verschijnt het kloonpictogram ②. Het is niet mo-
gelijk met een gekloond extra scherm te werken. 

De aspectratio kan op externe schermen onjuist zijn. Om ervoor te zorgen dat het externe scherm
correct is, voert u een cirkelmeting uit of opent u een bestaand beeld dat een cirkel bevat (gebruik
bijvoorbeeld de vooraf geïnstalleerd patiëntnaam BRAINLABTESTPATIENT indien beschikbaar).
Als de cirkel langwerpig is of op een ander manier misvormd is, neem dan contact op met
Brainlab support.

Niet-compatibele schermresolutie

Als een aangesloten scherm een niet-compatibele resolutie heeft en u probeert de
navigatiesoftware weer te geven, dan geeft een pictogram aan dat er een niet-compatibele
resolutie is waargenomen.
OPMERKING. Streaming- en opnamefuncties kunnen worden beperkt op schermen met niet-
compatibele resoluties. 

Schermen klonen (optie 1)

Zodra er een scherm is gekloond, is het mogelijk met beide schermen met volledige functionaliteit
te werken.
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①②

Afbeelding 42  

Stap

1. Druk op en sleep met de vinger het bronscherm ① naar het beoogde scherm ②.

2. Til uw vinger van het scherm.
Het scherm is gekloond.

Schermen klonen (optie 2)

②

①

Afbeelding 43  

Stap

1. Selecteer het symbool voor kloonscherm ① rechtsonder in het beoogde scherm.

2. Selecteer de toets Clone ②.

3. Selecteer het bronscherm. Het scherm is gekloond.

Schermen klonen
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4.3 Onscherp scherm

Algemene informatie

Een gekloond scherm lijkt onscherp wanneer het primaire scherm niet bijwerkt. Wanneer dit
gebeurt, sluit Content Manager op het hoofdscherm.

Afbeelding 44  

Hieronder worden scenario’s beschreven waarin een onscherp scherm kan voorkomen:
• Gekloonde schermen: Wanneer Content Manager wordt geopend boven op een applicatie die

op het primaire scherm draait, wordt het gekloonde scherm onscherp.
• Schermen van aangesloten systemen (bijv. Buzz aangesloten op Curve): Wanneer Content

Manager wordt geopend boven op een applicatie die op het primaire scherm draait, wordt het
scherm van het aangesloten systeem onscherp. Wanneer de applicatie echter op een ander
scherm draait dat niet wordt afgedekt door Content Manager, dan is het aangesloten scherm
niet onscherp.
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4.4 3D stereoschermen

Algemene informatie

①

Afbeelding 45  

Aangesloten 3D-stereoschermen worden getoond met een 3D-pictogram ①. Stereoscopische 3D-
weergaven van het volume kunnen alleen worden getoond op schermen met dit pictogram.

3D stereoschermen
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4.5 Streamingfuncties

Streamen

Het is mogelijk de output van een scherm te streamen, waarna het kan worden bekeken via het
Live Stream Portal.
OPMERKING. De aanwezigheid en flexibiliteit van de streamingfunctie is afhankelijk van uw
licentie en systeemconfiguratie. Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie. 

OPMERKING. De videostream heeft een vertraging van een aantal seconden en is
gecomprimeerd. Gestreamde inhoud mag niet worden gebruikt voor diagnostische doeleinden. 

Video streamen

Stap

1.
Druk op Stream onder het geselecteerde scherm.
Een oranje kader geeft aan dat het scherm naar een extern systeem wordt
gestreamd.

2. Druk nogmaals op Stream om het streamen te stoppen.
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4.6 Opnamefuncties

Opnemen

Het is mogelijk de output van een scherm op te nemen. De opname kan dan worden
geëxporteerd om op een later moment te bekijken.
OPMERKING. De aanwezigheid en flexibiliteit van de opnamefunctie is afhankelijk van uw licentie
en systeemconfiguratie. Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie. 

Opslag en export van opnames

Alle opnames van een sessie worden bij de patiëntgegevens opgeslagen.
De opnames zijn op afstand toegankelijk via het OR Portal, zolang als het systeem is
ingeschakeld en aangesloten op het ziekenhuisnetwerk.
Ook is het mogelijk opnames te exporteren naar een USB-opslagmedium via het menu Export.

Gerelateerde links

3.5.1 Aanvullende import- en exportfuncties voor DICOM-gegevens op pagina 59
4.9.1 Screenshots en opnames bekijken op pagina 74

Video opnemen

Stap

1.
Selecteer Record onder het geselecteerde scherm.
Er verschijnt een oranje kader rondom het scherm om aan te geven dat het
wordt opgenomen.

2. Druk nogmaals op Record om de opname te stoppen.
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4.7 Screenshots maken

Opslag en export van screenshots

Wanneer een patiënt wordt geselecteerd, worden alle screenshots van die sessie opgeslagen bij
de patiëntgegevens.
Screenshots zijn op afstand toegankelijk via het OR Portal, zolang als het systeem is
ingeschakeld en aangesloten op het ziekenhuisnetwerk.
Ook is het mogelijk screenshots te exporteren naar een USB-opslagmedium of netwerklocatie via
het menu Export.

Gerelateerde links

3.5.1 Aanvullende import- en exportfuncties voor DICOM-gegevens op pagina 59
4.9.1 Screenshots en opnames bekijken op pagina 74

Screenshot maken

Stap

Screenshot

Druk op Screenshot om een screenshot te maken van het geselecteerde
scherm.
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4.8 Live Stream Portal

Algemene informatie

U kunt voor bepaalde applicaties het Live Stream Portal gebruiken.

Time-outfunctie

De Live Stream Portal heeft een automatische time-outfunctie. Als er een time-out optreedt,
moet u de browser sluiten en opnieuw inloggen om streams te kunnen bekijken.
Neem contact op met Brainlab support om de lengte van de time-outinterval aan te passen.

Livestreams weergeven

Afbeelding 46  

Stap

1. Voer de url van de Live Stream Portal in uw webbrowser in.

2. Log in met behulp van uw logingegevens voor de server.

3. Selecteer de stream die u wilt bekijken in de voorbeelden.
De stream wordt geopend.
Selecteer de stream opnieuw om deze als volledig scherm te bekijken.

4. Als u wilt afsluiten, klikt u ergens in de stream om deze te minimaliseren en vervolgens
selecteert u Back.

Live Stream Portal
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4.9 OR Portal

Algemene informatie

Met behulp van de OR Portal kunt u opnames en screenshots bekijken via een externe computer.
OPMERKING. Aanbevolen wordt de OR Portal alleen op Windows-systemen te gebruiken. 

Toegangsinformatie

Het systeem moet zijn ingeschakeld en aangesloten op het ziekenhuisnetwerk om toegang te
krijgen tot OR Portal-gegevens.
De toegangs-URL voor het OR Portal is voor elk systeem uniek en moet door de IT-afdeling van
uw eigen ziekenhuis worden geconfigureerd.
Als u vragen hebt over de toegang tot het OR Portal, kunt u contact opnemen met de IT-
beheerder in uw ziekenhuis of met Brainlab support.
OPMERKING. Het OR Portal is compatibel met de meeste, gebruikelijke webbrowsers. 

Inloggen op het OR Portal

Afbeelding 47  

Stap

1. Voer de toegangs-URL in de webbrowser in.
OPMERKING. Indien u gebruik maakt van een Buzz die is aangesloten op een Curve,
dan vul dan de Buzz URL in. 

2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

3. Selecteer OK om verbinding te maken met het OR Portal.
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Screenshots en opnames bekijken

Afbeelding 48  

Stap

1. Selecteer de betreffende patiënt in het OR Portal.
Er wordt een vervolgkeuzelijst met alle opgeslagen gegevens geopend.

2. Selecteer de relevante gegevens.

3. Geef aan of u de gegevens wilt exporteren of inspecteren.

OPMERKING. Er is een ZIP-bestand beschikbaar voor het downloaden van alle gegevens in één
keer. 
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Afmelden bij het OR Portal

①

Afbeelding 49  

Stap

1. Selecteer Sign out ① op het hoofdscherm van het OR Portal.

2. Sluit de browser om het afmelden af te ronden.
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5 SYSTEMEN AANSLUITEN
5.1 Aansluitfunctie

Algemene informatie

Het is mogelijk om een navigatiesysteem of een pc in de ok met PDM aan te sluiten op een Buzz-
systeem. Dit maakt het volgende mogelijk:
• het gebruik van een extra touchscreen;
• mogelijkheid om alle geïnstalleerde applicaties op een van de systemen te gebruiken;
• weergave van alle videobronnen die zijn aangesloten op een van de systemen.

Beeldverversingssnelheid

De beeldverversingssnelheid is afhankelijk van de kwaliteit van de netwerkverbinding. Door een
hoog verbruikspercentage van het netwerk kan de beeldverversingssnelheid lager worden.

Verbinding in een geïntegreerde ok

In een geïntegreerde ok met een aan het plafond gemonteerd navigatiesysteem en een Buzz-
systeem, zijn de twee systemen voortdurend aangesloten als ze zijn ingeschakeld.
Er zijn geen handmatige verbindingsstappen nodig om verbinding te maken met de systemen.

Verbindingstoetsen

Toets Functie

• Opent een lijst met beschikbare Buzz-systemen.
• Selecteer het betreffende Buzz-systeem in de lijst met systemen om aan te slui-

ten.
OPMERKING. Verbindingen kunnen alleen worden geactiveerd vanaf het naviga-
tiestation of de pc in de ok met PDM. 

Annuleert een verbindingsverzoek voordat de aansluiting wordt geaccepteerd/
geweigerd in het Buzz-systeem.

Druk op Accept op Buzz om de verbinding te voltooien.
OPMERKING. De verbinding moet worden geaccepteerd op Buzz om de verbin-
ding te voltooien. 

Selecteer Reject op Buzz om de verbinding te weigeren.
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Toets Functie

Selecteer Settings om de huidige verbindingen weer te geven, alsmede de optie
de verbinding te verbreken.

Gerelateerde links

3.3 Content Manager-hoofdscherm op pagina 45

Aansluitfunctie
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5.2 Systemen aansluiten en loskoppelen

Aansluiten en loskoppelen

In deze paragraaf wordt het aansluiten op en loskoppelen van Buzz besproken.

Aansluiten op systemen zonder Content Manager

Om Buzz aan te sluiten op een navigatiesysteem waarop geen Content Manager is
geïnstalleerd, dient de verbinding te worden geconfigureerd door Brainlab support. Na
configuratie, maakt u de verbinding door te drukken op het bijbehorende pictogram in Content
Manager.
Afhankelijk van de configuratie:
• dient u mogelijk de verbinding te bevestigen;
• heeft u alleen-kijken of volledige besturing van het navigatiesysteem.

Aansluiten op een Buzz-systeem

Stap

1.

Selecteer op het navigatiesysteem Connect op het hoofdscherm van de
Content Manager.

2. Selecteer het betreffende Buzz-systeem in de lijst.

3.

Selecteer Accept op het Buzz-systeem.
De systemen zijn met elkaar verbonden.

De systemen loskoppelen

U heeft twee opties om het navigatiesysteem los te koppelen van Buzz:

Stap

1. Selecteer Settings.

2. Selecteer Disconnect onder Connections.
OPMERKING. U kunt ook loskoppelen door Exit te selecteren en vervolgens New treat-
ment. 
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5.3 Aangesloten systemen gebruiken

Software uitvoeren

U kunt de software vanaf elk van beide apparaten starten, maar deze moet worden uitgevoerd op
het systeem waarop de software is geïnstalleerd.
Toepassingen die zijn geïnstalleerd op een navigatiesysteem (zoals DICOM Viewer) kunnen
alleen worden uitgevoerd op Buzz wanneer u gebruik maakt van aangesloten systemen.
Daarnaast kan het slechts één keer worden gestart.

Videobronnen bekijken

Videobronnen kunnen op een of beide apparaten worden bekeken, ongeacht waar de videobron
is aangesloten.

Beperkingen

• Als meer dan één Buzz-systeem is geïnstalleerd, dan mag slechts één systeem per keer op
het navigatiesysteem zijn aangesloten.

• Content Manager kan slechts op één scherm tegelijkertijd worden bekeken. Selecteer de
startpaginatoets om de Content Manager op uw actieve scherm te openen. Hiermee wordt het
eerdere actieve scherm gesloten.

• Als u een navigatietoepassing op Buzz wilt weergeven, moet deze ook op het
navigatiesysteem worden weergegeven. Zo moet ook een planningsapplicatie worden getoond
op Buzz zodat het ook op een navigatiesysteem kan worden getoond.
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5.4 Pc in de ok met PDM

Algemene informatie

De pc in de ok met PDM kan worden aangesloten op een Buzz-systeem.
Indien aangesloten:
• Het bureaublad van de pc in de ok met PDM kan op het interactieve touchscreen worden

weergegeven.
• Het Buzz-systeem, de planningsoftware en de opname-/streamingfuncties kunnen allemaal via

de pc in de ok met PDM worden bediend.
OPMERKING. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw licentie. 

Ok-pictogram

Na aansluiting verschijnt het pictogram van de pc in de ok met PDM onder TOOLS op het
Content Manager-hoofdscherm.
Gebruik het pictogram om het bureaublad van de pc in de ok met PDM op een ander scherm
weer te geven.

Functie Minimaliseren

Content Manager kan worden geminimaliseerd op de pc in de ok met PDM door op de toets
minimaliseren te drukken.
OPMERKING. Content Manager en andere softwaretoepassingen worden ook geminimaliseerd
met behulp van de sneltoetscombinatie Alt + tab. 

Gerelateerde links

3.3 Content Manager-hoofdscherm op pagina 45

Aansluiten en loskoppelen

Stap

1.

Druk op Connect op de pc in de ok met PDM om een Buzz-systeem aan
te sluiten.

2. Sluit de Content Manager op de pc in de ok met PDM af om de verbinding te verbreken.

SYSTEMEN AANSLUITEN

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5 81



5.5 Afstandsbediening

Algemene informatie

Met de afstandsbedieningsfunctie kunt u een Buzz-systeem aansturen via een tablet.

Compatibiliteit

Geadviseerd wordt een tablet te gebruiken met een schermgrootte van minimaal 7 inches.

Voordat u begint

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat de tablet afdoende voorbereid is op de ok-omgeving en
dat het apparaat op passende wijze wordt gebruikt.

Beperkingen

• Navigatiesoftware kan niet op een tablet worden weergegeven.
• De afstandsbedieningsfunctie kan alleen op één tablet tegelijk actief zijn.

De afstandsbediening aansluiten

Afbeelding 50  

Stap

1. Druk op het pictogram Remote Control op het hoofdscherm van de Content Manager.
De instructies voor de volgende stappen staan in het dialoogvenster REMOTE CON-
TROL.

2. Verbind de tablet met het WiFi-netwerk dat in het veld WIFI NAME staat aangegeven.
OPMERKING. Het bijbehorende wachtwoord kan worden getoond of verborgen, afhanke-
lijk van hoe dit is geconfigureerd door Brainlab support. 

3. Open de gegeven URL in de tabletbrowser om de afstandsverbindingsaansluiting te star-
ten.
Content Manager kan nu worden bestuurd via de tablet en via Buzz.

OPMERKING. De afstandsbediening kan alleen worden gestart via het dialoogvenster REMOTE
CONTROL op Buzz. Een aansluiting via alleen de tablet is niet mogelijk. 
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De afstandsbediening loskoppelen

Afbeelding 51  

Stap

1. Druk op het pictogram Remote Control op het hoofdscherm van de Content Manager.

2. Druk op Disconnect in het dialoogvenster REMOTE CONTROL.
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5.6 Videoconferencing

Algemene informatie

Met de functie videoconferencing kunnen twee partijen een gesproken en een videoverbinding tot
stand brengen via:
• Buzz naar Buzz
• Buzz naar pc
• Pc naar pc

Compatibiliteit

Videoconferencing op een pc is alleen compatibel met de browser Google Chrome.

De functie Videoconferencing starten

• Buzz: Na het inloggen bent u automatisch beschikbaar voor videoconferencing.
• Pc: Om videoconferencing op een pc te starten, voert u de URL in de Chrome-browser in. Uw

inloggegevens zijn hetzelfde als voor de OR Portal.
OPMERKING. Op een pc volgt mogelijk de vraag om de juiste microfoon en camera te selecteren.
U kunt vanaf een pc zonder videocamera bellen. 

Bediening microfoon en camera

Bediening Functie

Schuif de regelaar voor Microphone naar links om de microfoon
te dempen.

Schuif de regelaar voor Camera naar links om de camera uit te
schakelen.
• Uw videovenster is nu grijs.
• Uw contactpersoon kan uw video niet langer zien.

Videoconferencing
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Een gesprek tot stand brengen

Afbeelding 52  

Stap

1. Druk op het pictogram Video Conferencing op het hoofdscherm van de Content Mana-
ger (alleen Buzz).

2. Selecteer de gewenste contactpersoon uit de lijst met contactpersonen.
OPMERKING. Alleen de contactpersonen die online zijn, worden in de lijst weergegeven.
De contactpersonen zijn Windows-gebruikers en door de IT-afdeling van het ziekenhuis
geconfigureerd. 

3. Druk op Call.
Zodra de contactpersoon de oproep beantwoordt, bent u verbonden.

Een inkomend gesprek beantwoorden of afwijzen

U wordt door middel van een hoorbare toon geattendeerd op een inkomend gesprek.
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Afbeelding 53  

Stap

1. Druk op het pictogram Video Conferencing op het hoofdscherm van de Content Mana-
ger (alleen Buzz).

2. Wanneer u de geluidstoon hoort, gaat u als volgt te werk:
• Selecteer Answer om het inkomende gesprek te beantwoorden.
• Selecteer Decline om het inkomende gesprek af te wijzen.

Een gesprek beëindigen

Stap

Druk op End Call.
De videoconference is nu verbroken.
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