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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Yποστήριξη

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτόν τον οδηγό ή έχετε ερωτήσεις
ή προβλήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς,
Κεντρική και Νότια Αφρική

Τηλ.: +1 800 597 5911
Φαξ: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Βραζιλία Τηλ.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

ΗΒ Τηλ.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ.: +34 900 649 115

Γαλλία και γαλλόφωνες περιο-
χές Τηλ.: +33 800 676 030

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευ-
ρώπη

Τηλ.: +49 89 991568 1044
Φαξ: +49 89 991568 811

Ιαπωνία
Τηλ.: +81 3 3769 6900
Φαξ: +81 3 3769 6901

Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής

Οι ενημερώσεις λογισμικού και η επιτόπια υποστήριξη παρέχονται για πέντε έτη λειτουργίας του
προϊόντος.

Σχόλια

Παρά την προσεκτική ανασκόπηση, αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να περιέχει σφάλματα.
Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση user.guides@brainlab.com εάν έχετε προτάσεις για
βελτίωση.

Κατασκευαστής

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος
εγχειριδίου χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Brainlab.

Εμπορικά σήματα της Brainlab

Η επωνυμία Brainlab® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.
Η επωνυμία Brainlab NodeTM είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.
Η επωνυμία BuzzTM είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.
Η επωνυμία CurveTM είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.
Η επωνυμία Kick® είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.
Η επωνυμία iHelp® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.

Εμπορικά σήματα τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

• Οι επωνυμίες Microsoft® και Windows® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
• Η επωνυμία Google ChromeTM είναι εμπορικό σήμα της Google, Inc.

Πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν μπορεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή
εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση:
www.brainlab.com/patent.

Συμμόρφωση DICOM

Δηλώσεις συμμόρφωσης DICOM παρέχονται στην ιστοσελίδα της Brainlab: www.brainlab.com/
dicom.

Ενοποιημένο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Το λογισμικό αυτό βασίζεται εν μέρει στην παρακάτω εργασία. Η πλήρης άδεια χρήσης και η
ειδοποίηση για τα πνευματικά δικαιώματα υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους:
• Independent JPEG Group (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++, από το 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)
• Στοιχεία Vaadin (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)

Νομικές πληροφορίες
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Σήμανση CE

Η σήμανση CE υποδεικνύει ότι το προϊόν της Brainlab συμμορφώνεται με τις βα-
σικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (MDD) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Σύμφωνα με τους κανόνες που θέσπισε η οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων, το Patient Data Manager αποτελεί προϊόν κατηγορίας Ι.

Αναφορά συμβάντων που σχετίζονται με το προϊόν

Οφείλετε να αναφέρετε στην Brainlab και σε όλες τις αρμόδιες αρχές τυχόν σοβαρά περιστατικά
που ενδέχεται να σχετίζονται με αυτό το προϊόν.

Πωλήσεις στις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από
ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.3 Σύμβολα

Προειδοποιήσεις

Προειδοποίηση
Οι προειδοποιήσεις υποδεικνύονται από τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης.
Περιλαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια, οι οποίες αφορούν σε πιθανό
τραυματισμό, θάνατο ή άλλες σοβαρές συνέπειες που σχετίζονται με τη χρήση ή την
εσφαλμένη χρήση της συσκευής.

Επισημάνσεις προσοχής

Οι επισημάνσεις προσοχής υποδεικνύονται από κυκλικά σύμβολα προσοχής. Περιέχουν
σημαντικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν σε ενδεχόμενες δυσλειτουργίες της συσκευής,
αστοχία της συσκευής, βλάβη της συσκευής ή υλικές ζημιές.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και περιέχουν επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες. 

Σύμβολα
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1.4 Χρήση του συστήματος

Γενικές πληροφορίες

Το Patient Data Manager αποτελείται από τα εξής: το Content Manager, το Patient Selection
και το Data Selection.

Προβλεπόμενη χρήση

Το Patient Data Manager προορίζεται για τη φόρτωση δεδομένων ασθενών από και την εξαγωγή
δεδομένων ασθενών προς συνδεδεμένες θέσεις δικτύου (π.χ. κοινή χρήση αρχείων και PACS) και
αφαιρούμενα μέσα. Επιπλέον, το λογισμικό προορίζεται για την εκκίνηση άλλων εφαρμογών (π.χ.
εφαρμογών προγραμματισμού και πλοήγησης της Brainlab) και για τη δρομολόγηση εφαρμογών
και συνδεδεμένων πηγών βίντεο προς τις οθόνες που είναι προσαρτημένες στο σύστημα και μέσω
των οποίων εκτελείται το Patient Data Manager. Επίσης, το λογισμικό προορίζεται για τη
σύνδεση δύο συστημάτων Brainlab μεταξύ τους μέσω δικτύου.

Προβλεπόμενος πληθυσμός ασθενών

Η συσκευή δεν απαιτεί ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών.

Προβλεπόμενο προφίλ χρήστη

Σε γενικές γραμμές, η συσκευή χρησιμοποιείται από επαγγελματίες υγείας. Προορίζεται για χρήση
από εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό νοσοκομείων, δηλαδή από ιατρούς, π.χ.
νευροχειρουργούς, χειρουργούς σπονδυλικής στήλης και τραυματολόγους, ορθοπεδικούς
χειρουργούς, και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι χρειάζονται να εκκινήσουν άλλες
εφαρμογές (Brainlab) (π.χ. το λογισμικό πλοήγησης της Brainlab), καθώς επίσης από το
προσωπικό της χειρουργικής αίθουσας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ιατρών που
αναφέρονται παραπάνω) που είναι επιφορτισμένο με τη δρομολόγηση βίντεο ή/και εφαρμογών
στις διαθέσιμες οθόνες.

Προβλεπόμενο περιβάλλον χρήσης

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε πλατφόρμες της Brainlab, εντός και εκτός της
χειρουργικής αίθουσας, ή σε κανονικούς υπολογιστές.
Ανατρέξτε επίσης στη σχετική τεκμηρίωση για τις βασικές λειτουργίες της χρησιμοποιούμενης
πλατφόρμας.

Αρχές λειτουργίας

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιείται σε υπολογιστές με πληκτρολόγιο και ποντίκι ή σε
συστήματα με οθόνη αφής.
Ανατρέξτε επίσης στη σχετική τεκμηρίωση για τις βασικές λειτουργίες της χρησιμοποιούμενης
πλατφόρμας.

Κύριες λειτουργίες

Κύριες λειτουργίες που σχετίζονται με κίνδυνο:
• Επιλογή δεδομένων ασθενούς
Συχνά χρησιμοποιούμενες κύριες λειτουργίες:
• Προβολή και δρομολόγηση των συνδεδεμένων σημάτων βίντεο
• Επιλογή δεδομένων ασθενούς
• Εκκίνηση εφαρμογών (π.χ. λογισμικό προγραμματισμού Brainlab)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Ανατρέξτε επίσης στη σχετική τεκμηρίωση για τις βασικές λειτουργίες της χρησιμοποιούμενης
πλατφόρμας.

Σενάρια χρήσης

Το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορα συστήματα, όπως τις πλατφόρμες Buzz, Curve,
Kick, σταθμών προγραμματισμού και Node της Brainlab. Επιτρέπει την εκκίνηση εφαρμογών, π.χ.
της εφαρμογής Brainlab Elements. Αυτό το σενάριο, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη χρήση
όπως καθορίζεται παραπάνω, οδηγεί στις ακόλουθες κύριες περιπτώσεις χρήσης:
• Ο χρήστης θέλει να εκκινήσει μια εφαρμογή πλοήγησης με προσχεδιασμένα δεδομένα,
δεδομένα χωρίς περιεχόμενο προγραμματισμού ή χωρίς δεδομένα εικόνας

• Ο χρήστης θέλει να εκκινήσει εφαρμογές προγραμματισμού με δεδομένα ασθενούς
• Ο χρήστης θέλει να προβάλει συνδεδεμένα σήματα βίντεο πριν ή κατά τη διάρκεια μιας
διαδικασίας πλοήγησης

• Ο χρήστης θέλει να εξάγει δεδομένα από το σύστημα για σκοπούς τεκμηρίωσης ή θεραπείας

Τόπος χρήσης

Ο τόπος χρήσης προσδιορίζεται ως εσωτερικός χώρος, κατά κανόνα σε νοσοκομειακό ή κλινικό
περιβάλλον.

Αναθεώρηση αληθοφάνειας

Προειδοποίηση
Πριν από τη θεραπεία του ασθενούς, αναθεωρήστε την αληθοφάνεια όλων των
πληροφοριών που καταχωρίζονται στο σύστημα ή εξέρχονται από αυτό.

Χρήση του συστήματος
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1.5 Συμβατότητα με ιατροτεχνολογικά προϊόντα και
λογισμικό

Συμβατές ιατρικές πλατφόρμες της Brainlab

Το Patient Data Manager είναι συμβατό με τα εξής:
• Buzz 1.x, 2.x
• Curve 1.x, ανάρτηση σε οροφή
• Kick 1.x, 2.x
• Node Server 4.x, 5.x
• Σταθμός προγραμματισμού 6.x, 7.x, 8.x, 9.x

Άλλες πλατφόρμες της Brainlab

Μετά την κυκλοφορία του παρόντος εγχειριδίου χρήσης μπορεί να διατεθούν και άλλες συμβατές
πλατφόρμες της Brainlab. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab αν έχετε
ερωτήσεις σχετικά με τη συμβατότητα.

Συμβατό ιατρικό λογισμικό της Brainlab

Με το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο το ιατρικό λογισμικό Brainlab
που ορίζει η Brainlab. Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα με το ιατρικό λογισμικό της
Brainlab, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Άλλο λογισμικό της Brainlab

Άλλο συμβατό λογισμικό της Brainlab μπορεί να διατεθεί μετά την κυκλοφορία του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης.
Εάν εκτελείτε εκδόσεις λογισμικού διαφορετικές από αυτές που ορίζονται ανωτέρω, επικοινωνήστε
με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα με τις
συσκευές της Brainlab.

Προειδοποίηση
Με το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο το ιατρικό λογισμικό
Brainlab που ορίζει η Brainlab.

Συμβατό λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

Το Patient Data Manager είναι συμβατό με τα εξής:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2016
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με άλλες συμβατές εφαρμογές λογισμικού τρίτων
κατασκευαστών εκτός Brainlab, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab. 

Ενημερώσεις ασφαλείας της Microsoft για Windows και ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης

Η Brainlab επιτρέπει την εγκατάσταση διορθώσεων κώδικα ασφαλείας μόνο. Μην εγκαταστήσετε
service pack και προαιρετικές ενημερώσεις. Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις σας προκειμένου να

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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βεβαιωθείτε ότι τη σωστή λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων, σε κατάλληλη ώρα. Μην
ενημερώνετε τα προγράμματα οδήγησης σε πλατφόρμες της Brainlab.
Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις
και μια λίστα των ενημερώσεων ασφαλείας της Microsoft που έχουν αποκλειστεί από την τεχνική
υποστήριξη της Brainlab.
Διεύθυνση: www.brainlab.com/updates
Κωδικός πρόσβασης: WindowsUpdates!89

Ενημερώσεις

Προειδοποίηση
Οι ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος (επείγουσες διορθώσεις, hotfix) ή
λογισμικού τρίτου κατασκευαστή θα πρέπει να εκτελούνται εκτός κλινικών ωρών και σε
περιβάλλον δοκιμών για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του συστήματος
Brainlab. Η Brainlab παρακολουθεί τις επείγουσες διορθώσεις των Windows που
κυκλοφορούν και γνωρίζει, για κάποιες ενημερώσεις, αν αναμένονται προβλήματα.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab αν προκύψουν προβλήματα με τις
επείγουσες διορθώσεις του λειτουργικού συστήματος.

Σάρωση για ιούς και κακόβουλο λογισμικό

Η Brainlab συνιστά την προστασία του συστήματος με σύγχρονο λογισμικό προστασίας από ιούς.
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες ρυθμίσεις λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (π.χ.
πρόγραμμα σάρωσης για ιούς) μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του συστήματος.
Για παράδειγμα, αν πραγματοποιούνται σαρώσεις σε πραγματικό χρόνο και παρακολουθείται κάθε
πρόσβαση σε αρχείο, τότε η φόρτωση και η αποθήκευση δεδομένων ασθενούς μπορεί να είναι
αργή. Η Brainlab συνιστά την απενεργοποίηση των σαρώσεων σε πραγματικό χρόνο και την
εκτέλεση σαρώσεων για την ανίχνευση ιών σε μη κλινικές ώρες.

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό προστασίας από ιούς δεν τροποποιεί κανένα κατάλογο της
Brainlab, συγκεκριμένα τους εξής:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, κ.λπ.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, κ.λπ.

Προειδοποίηση
Μην εκτελείτε λήψη ή εγκατάσταση ενημερώσεων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού
θεραπείας.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήματα.

Συμβατότητα με ιατροτεχνολογικά προϊόντα και λογισμικό
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1.6 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

Προβλεπόμενο κοινό

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό
νοσοκομείων.

Εκπαίδευση από τη Brainlab

Πριν από τη χρήση του συστήματος, όλοι οι χρήστες πρέπει να παρακολουθήσουν το
υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
Brainlab, για να εξασφαλιστεί η ασφαλής και κατάλληλη χρήση.

Ευθύνη

Προειδοποίηση
Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει μόνο βοήθεια στον χειρουργό και δεν υποκαθιστά ή
αντικαθιστά την εμπειρία ή/και την ευθύνη του χειρουργού κατά τη χρήση του. Πρέπει να
υπάρχει πάντα η δυνατότητα εκτέλεσης των διαδικασιών από τον χρήστη χωρίς τη βοήθεια
του συστήματος.
Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό μπορεί να χειριστεί τα εξαρτήματα του συστήματος και τον
περιφερειακό εξοπλισμό.

Ανάγνωση εγχειριδίων χρήσης

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει πολύπλοκο ιατρικό λογισμικό ή ιατρικές συσκευές που πρέπει να
χρησιμοποιούνται με προσοχή.
Είναι επομένως σημαντικό όλοι οι χρήστες του συστήματος, των εργαλείων ή του λογισμικού:
• Να διαβάσουν προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του εξοπλισμού
• Να έχουν πρόσβαση στο εγχειρίδιο αυτό ανά πάσα στιγμή

Διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν Brainlab. Αν έχετε
απορίες σχετικά με τα εγχειρίδια χρήσης που λάβατε, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της
Brainlab. 

Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα

Εγχειρίδια χρήσης λογισμι-
κού

• Επισκόπηση του σχεδιασμού θεραπείας και της απεικονιστικά
καθοδηγούμενης πλοήγησης

• Περιγραφή της ρύθμισης του συστήματος OR
• Λεπτομερείς οδηγίες λογισμικού

Εγχειρίδια χρήσης ηλεκτρο-
μηχανολογικού εξοπλισμού

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον ακτινοθεραπευτικό και
χειρουργικό υλικό εξοπλισμό, που κατά βάση περιλαμβάνει μεγά-
λα, περίπλοκα εργαλεία

Εγχειρίδια χρήσης εργα-
λείων Λεπτομερείς οδηγίες για τον χειρισμό των εργαλείων

Οδηγός καθαρισμού, απο-
λύμανσης και αποστείρω-
σης

Λεπτομέρειες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης εργα-
λείων

Εγχειρίδιο χρήσης συστή-
ματος Λεπτομερείς πληροφορίες ρύθμισης του συστήματος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα

Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης Λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα, συμπεριλαμ-
βανομένων των προδιαγραφών και των συμβατοτήτων

Εγχειρίδια χρήσης συστή-
ματος και τεχνικά εγχειρίδια

Συνδυάζει τα περιεχόμενο του εγχειριδίου χρήσης συστήματος και
του τεχνικού εγχειριδίου χρήσης

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
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2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1 Επιλογή και διαχείριση δεδομένων ασθενών

Γενικές πληροφορίες

Το Patient Selection σάς επιτρέπει να αναζητήσετε και να επιλέξετε έναν ασθενή, να
επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του, να συγχωνεύσετε διπλές καταχωρήσεις και να διαγράψετε
ασθενείς.
Το Patient Selection ανοίγει αφού συνδεθείτε στο σύστημά σας ή αφού ανοίξετε την επιθυμητή
ροή εργασιών.

Επιλογές αναζήτησης

Αρ. Επεξήγηση

①
Πεδίο αναζήτησης: Εισαγάγετε το όνομα του
ασθενούς ή κάποια άλλη αναγνωριστική
πληροφορία.

①

②

③

④

⑤

②

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου CD/USB για να
εμφανιστούν μόνο τα δεδομένα που περιέχο-
νται σε μέσα αποθήκευσης τύπου CD/USB
που έχουν τοποθετηθεί στο σύστημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλαίσιο ελέγχου CD/USB
μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν έχει το-
ποθετηθεί μέσο αποθήκευσης. 

③

Επιλέξτε το φίλτρο Worklist για να εμφανι-
στούν μόνο οι ασθενείς που περιλαμβάνο-
νται στη λίστα εργασιών της συσκευής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να εμφανιστούν πολλα-
πλές λίστες εργασιών ανάλογα με τη διαμόρ-
φωση του συστήματος. Τα ονόματα των λι-
στών εργασιών μπορούν να διαμορφωθούν
ειδικά από την Brainlab. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Brainlab. 

④

Επιλέξτε το φίλτρο Marked για να εμφανι-
στούν μόνο οι ασθενείς που έχετε επισημά-
νει στην τρέχουσα συνεδρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να διαμορφωθεί ειδικά
από την Brainlab. Για περισσότερες πληρο-
φορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υπο-
στήριξη της Brainlab. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Αρ. Επεξήγηση

⑤

Επιλέξτε Browse για να επιλέξετε τον φάκε-
λο που περιέχει δεδομένα DICOM από το
σύστημα αρχείων σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Browse δεν είναι
διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές (π.χ. Curve,
Kick ή Buzz). Το φίλτρο μπορεί να ενεργο-
ποιηθεί μόνο αν έχει γίνει εισαγωγή δεδομέ-
νων με τη λειτουργία Browse. 

Χαρακτήρες μπαλαντέρ

Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο αναζήτησης για την ανάκτηση
μιας λίστας ασθενών. Για παράδειγμα:

Κείμε-
νο
αναζή-
τησης

Αποτέλεσμα

b* Όλοι οι ασθενείς των οποίων το επώνυμο αρχίζει με το γράμμα «b»

*^b* Όλοι οι ασθενείς των οποίων το όνομα αρχίζει με το γράμμα «b»

Εικονίδια θέσης αποθήκευσης

Τα εικονίδια στο Patient Selection υποδεικνύουν τη θέση αποθήκευσης των δεδομένων
ασθενούς. Εάν τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε περισσότερες από μία θέσεις, εμφανίζονται
πολλαπλά εικονίδια. Εάν τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα μόνο στην τοπική συσκευή, δεν
εμφανίζεται εικονίδιο.

Εικονίδιο Θέση αποθήκευσης δεδομένων

Προσαρμοσμένη θέση χώρου αποθήκευσης (π.χ. Browse...)

Θέση αποθήκευσης Brainlab (π.χ. Brainlab DICOM Proxy, κεντρικός διακομιστής
Brainlab)

PACS

Quentry

Συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB

Τοποθετημένο CD/DVD

Επιλογή και διαχείριση δεδομένων ασθενών
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εικονίδια θέσης αποθήκευσης Brainlab, Quentry και PACS εμφανίζονται μόνο εάν
έχει χρησιμοποιηθεί το πεδίο αναζήτησης. 

Πώς να συμπεριλάβετε ασθενείς Quentry σε μια αναζήτηση

Βήμα

1. Επιλέξτε το εικονίδιο Quentry στο Content Manager για να συνδεθείτε στο Quentry.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενοποίηση του Quentry Desktop εξαρτάται από την άδεια χρήσης και τη
διαμόρφωση του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
χρήσης του λογισμικού Quentry Desktop. 

2. Εκτελέστε αναζήτηση ασθενούς, όπως περιγράφεται.
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν τα δεδομένα ασθενών από το
quentry.com που αντιστοιχούν στα κριτήρια αναζήτησης.

Σύνθετη αναζήτηση

Εικόνα 1  

Βήμα

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Advanced Search για να συμπεριλάβετε περισσότερα κριτήρια
αναζήτησης και να περιορίσετε την αναζήτηση ασθενούς.

Πώς να επιλέξετε ασθενή μέσω του Browse…

Βήμα

Επιλέξτε Browse... για την εισαγωγή δεδομένων DICOM από διαφορετική
θέση αρχείου. 
Ο Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows) ανοίγει και σας ζητά να
επιλέξετε έναν φάκελο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Πώς επιλέγετε ασθενή

①

Εικόνα 2  

Βήμα

1. Επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε από τη λίστα.
Ο ασθενής εμφανίζεται με επισήμανση.

2. Επιλέξτε OK ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε δεδομένα ασθενή. 

Επιλογή και διαχείριση δεδομένων ασθενών
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Πώς γίνεται η πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα ασθενούς

①

Εικόνα 3  

Εάν το φίλτρο Worklist διαμορφωθεί ως το προεπιλεγμένο φίλτρο και επιλεγεί, εμφανίζονται μόνο
οι ασθενείς στη συγκεκριμένη Worklist.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα φίλτρα διαμορφώνονται από την τεχνική υποστήριξη της Brainlab και μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με την εγκατάστασή σας. 

Για πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα ασθενούς για επείγουσες περιπτώσεις, ολοκληρώστε τα εξής:

Βήμα

1. Επιλέξτε All Patients ①.

2. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια χρήστη εφόσον σας ζητηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από αυτό το σημείο και μετά, όλες οι ενέργειές σας καταγράφονται από το σύ-
στημα. 

3. Επιλέξτε τον ασθενή που θέλετε από τη λίστα.

Ταξινόμηση ασθενειών

Ανάλογα με τη ροή εργασιών, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε ταξινόμηση ασθενειών. Εάν τα
δεδομένα ασθενή περιέχουν ήδη ταξινόμηση ασθενειών, προεπιλέγεται η πιο πρόσφατη
ταξινόμηση.
Σε ορισμένες εφαρμογές Brainlab, οι πληροφορίες που καταχωρούνται σε αυτό το βήμα
χρησιμοποιούνται για την αυτόματη επιλογή σχετικών συνόλων δεδομένων, εργαλείων ή/και
διατάξεων προβολής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να παραλείψετε αυτό το βήμα, πατήστε Skip πριν προχωρήσετε στην επιλογή. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Πώς να επιλέξετε μια ταξινόμηση ασθενειών

① ② ③ ④ ⑤

⑥
Εικόνα 4  

Βήμα

1. Επιλέξτε περιοχή σώματος ①.

2. Επιλέξτε σύστημα οργάνων ②.

3. Επιλέξτε συγκεκριμένο τύπο ασθένειας ③.

4. Προαιρετικό: Επιλέξτε συγκεκριμένη κατηγορία ασθένειας ④.

5. Προαιρετικό: Επιλέξτε συγκεκριμένη ασθένεια ⑤.

6. Επιλέξτε Done ⑥.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να επιλέξετε την ταξινόμηση ασθενειών από αριστερά προς τα δεξιά. 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κύρια οθόνη του Content Manager Σελίδα 45

Επιλογή και διαχείριση δεδομένων ασθενών
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2.2 Διαχείριση ασθενών

Γενικές πληροφορίες

Το Patient Selection σάς επιτρέπει να αναζητήσετε και να επιλέξετε έναν ασθενή, να
επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του, να συγχωνεύσετε διπλές καταχωρήσεις και να διαγράψετε
ασθενείς.

Πώς να δημιουργήσετε νέο ασθενή

①

Εικόνα 5  

Βήμα

1.

Στο Manage, επιλέξτε New.

2. Καταχωρήστε το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο και το ID του ασθενούς.
Επιλέξτε Done ①.
Ο νέος ασθενής έχει αποθηκευτεί και επιλεγεί.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Πώς να συγχωνεύσετε διπλά καταχωρημένους ασθενείς

①

②

Εικόνα 6  

Βήμα

1.

Στο Manage, επιλέξτε Merge ① από τη γραμμή εργαλείων.

2. Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να συγχωνευθούν στο Patient List και επιλέξτε Merge
②.

3.

Επιλέξτε τον ασθενή-στόχο που θέλετε από το παράθυρο διαλόγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη συγχώνευση, όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στο επιλεγμένο όνομα
και ID. Εάν έχει ήδη επιλεγεί ασθενής, εκείνος θα οριστεί αυτόματα ως ο ασθενής-στόχος. 

4. Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.

5.

Για να αναιρέσετε τη συγχώνευση, επιλέξτε το εικονίδιο Restore οποιαδή-
ποτε στιγμή θελήσετε.

Διαχείριση ασθενών
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Πώς επισημαίνετε έναν ασθενή

①

Εικόνα 7  

Μπορείτε να επισημάνετε έναν ασθενή ώστε τα αντίστοιχα δεδομένα ασθενούς να φορτωθούν εκ
των προτέρων στο σύστημα.

Βήμα

Επιλέξτε το αστέρι που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του ασθενούς.
Ο ασθενής επισημαίνεται με ένα αστέρι ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασθενής φέρει την επισήμανση μέχρι να κλείσει η συνεδρία. 

Πώς γίνεται η ταξινόμηση κατά στήλες

①

Εικόνα 8  

Βήμα

1. Ταξινομήστε την Patient List επιλέγοντας το βέλος δίπλα από την κεφαλίδα (π.χ. DATE
OF BIRTH ①).

2. Επιλέξτε DATE OF BIRTH για να ταξινομήσετε τη λίστα ασθενών χρονολογικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Patient List μπορεί να ταξινομηθεί κατά τις κεφαλίδες NAME, DATE OF BIRTH,
GENDER, ID. 
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Πώς γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών ενός ασθενούς

①

Εικόνα 9  

Βήμα

1. Επιλέξτε έναν ασθενή.

2.

Στο Manage, επιλέξτε Edit.

3. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

4. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ασθενή και στη συνέχεια, επιλέξτε Done ① για αποθή-
κευση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι οι αλλαγές είναι ορατές στο Patient Selection, η αλλαγή των δεδομέ-
νων πραγματοποιείται μόνο με την εξαγωγή τους. Εάν δεν πραγματοποιήσετε εξαγωγή
των δεδομένων, οι αλλαγές δεν θα υλοποιηθούν. 

5.

Για να αναιρέσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε στις πληροφορίες
ασθενούς, επιλέξτε Restore.

Πώς να επιστρέψετε στη λίστα ασθενών

Βήμα

Κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία ενός ασθενή, μπορείτε να επιστρέψετε
στην επιλογή ασθενή επιλέγοντας Patient List.

Διαχείριση ασθενών
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Πώς να διαγράψετε έναν ασθενή

③

①

②

Εικόνα 10  

Βήμα

1.

Από τη γραμμή εργαλείων, ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού Manage.
Επιλέξτε Delete ③.

2. Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να διαγραφούν από το Patient List ①.

3.

Επιλέξτε Delete από την κορυφή της κύριας οθόνης ②.

4.

Επιλέξτε Delete από το παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 Patient Data Manager Έκδ. 2.5 25



Βήμα

5.

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που επιβεβαιώνει την επιτυχή διαγραφή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασθενής διαγράφεται μόνο από το τοπικό σύστημα. Δεν διαγράφεται από
το τοποθετημένο μέσο αποθήκευσης ή το δίκτυο του νοσοκομείου. 

Διαχείριση ασθενών
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2.3 Επιλογή δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Στο Data Selection παρατίθενται τα δεδομένα με χρονολογική σειρά και μπορούν να επιλεγούν
μετά την επιλογή ασθενούς ή κατά το άνοιγμα μιας εφαρμογής Brainlab (ανατρέξτε στο αντίστοιχο
Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργικότητας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του
συστήματος. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες
πληροφορίες. 

Πλάνα συγκεκριμένης εφαρμογής

①

③

②

Εικόνα 11  

Τα πλάνα που έχουν δημιουργηθεί με συγκεκριμένες εφαρμογές Brainlab περιέχουν πρόσθετα
μεταδεδομένα, όπως:
• Κλινικός στόχος (π.χ. θεραπεία, έρευνα, συντήρηση) ①
• Εικονίδιο της εφαρμογής μέσω της οποίας αποθηκεύτηκε το πλάνο ②
• Σχετική ανατομική περιοχή ③

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επιλογή δεδομένων (εναλλακτική) Σελίδα 32
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Πώς να επιλέξετε δεδομένα

①

②

③ ④

⑤

Εικόνα 12  

Βήμα

1. Επιλέξτε έναν ασθενή.

2. Επιλέξτε τα σύνολα δεδομένων ① που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σύνολα δεδομένων με σκούρο γκρι περιβάλλοντα χώρο ② ανήκουν σε κά-
ποιο πλάνο. Με την επιλογή οποιουδήποτε στοιχείου στο πλάνο, επισημαίνεται ολόκληρο
το πλάνο. Μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα στοιχεία από σύνολα δεδομένων που δεν
ανήκουν σε πλάνο ③.
 

Τα δεδομένα εμφανίζονται στην περιοχή SELECTED DATA ④.

3. Επιλέξτε OK ⑤ για να συνεχίσετε.

Επιλογή δεδομένων
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Πώς να αποεπιλέξετε δεδομένα

① ②

Εικόνα 13  

Βήμα

1. Για να αποεπιλέξετε όλα τα δεδομένα ενός πλάνου, επιλέξτε Deselect ①.

2. Για να αποεπιλέξετε ένα μεμονωμένο σύνολο δεδομένων, επιλέξτε το X ② δίπλα στην ει-
κόνα.

Το σύνολο δεδομένων δεν είναι πλέον διαθέσιμο για τις εφαρμογές λογισμικού.
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2.4 Συγχώνευση δεδομένων

Συγχώνευση δεδομένων

Εάν εμφανίζονται δεδομένα (π.χ. τροχιές, αντικείμενα ή συγχωνεύσεις) στην περιοχή SELECTED
DATA και στη συνέχεια, επιλεγεί ένα πλάνο, ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

Εικόνα 14  

Επιλογές

Για να αντικαταστήσετε και να προσθέσετε περιεχόμενο που λείπει, επιλέξτε Merge.

Για να αφαιρέσετε δεδομένα που έχετε επιλέξει προηγουμένως και να επιλέξετε μόνο το περιεχό-
μενο που περιλαμβάνεται στο πλάνο, επιλέξτε Discard.

Για να διατηρήσετε τα δεδομένα που επιλέξατε προηγουμένως και να μην προσθέσετε το πλάνο
που μόλις επιλέξατε, επιλέξτε Cancel.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Merge δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πλάνα συγκεκριμένης εφαρμογής.
Για να προσθέσετε και άλλα δεδομένα σε ένα πλάνο συγκεκριμένης εφαρμογής, πρώτα επιλέξτε το
πλάνο συγκεκριμένης εφαρμογής και στη συνέχεια, επιλέξτε τα πρόσθετα δεδομένα. 

Συγχώνευση δεδομένων
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2.5 Χρήση αρχείων που έχουν μετατραπεί

Αρχεία που έχουν μετατραπεί

①

Εικόνα 15  

Τα πλάνα που επισημαίνονται με «*» ① μετατράπηκαν αυτόματα από μορφή Brainlab Advanced
File σε DICOM.
Το περιεχόμενο προγραμματισμού πρέπει να υποβάλλεται σε προσεκτικό έλεγχο πριν από τη
χρήση.
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2.6 Επιλογή δεδομένων (εναλλακτική)

Γενικές πληροφορίες

②
③

④

①

⑤

⑥

Εικόνα 16  

Με το Data Selection μπορούν επίσης να εμφανιστούν δεδομένα ασθενών χρησιμοποιώντας μια
προβολή γραμμής χρόνου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργικότητας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του
συστήματος. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες
πληροφορίες. 

Αρ. Επεξήγηση

① Load Data: Φορτώνει πρόσθετα δεδομένα από προηγούμενη ημερομηνία στη γραμμή
χρόνου.

② Η προβολή της γραμμής χρόνου εμφανίζει δεδομένα ασθενών με βάση την ανατομική κα-
τάσταση του ασθενούς κατά την ημερομηνία λήψης.

③

Τα σύνολα δεδομένων οργανώνονται σε ομάδες δεδομένων κατά τη συσχετισμένη ανατο-
μική κατάσταση του ασθενούς.
Στην περιοχή SUGGESTED DATA εμφανίζονται δεδομένα που το λογισμικό θεωρεί ότι εί-
ναι τα πιο συναφή.

④ Με την επιλογή See All Data εμφανίζονται όλα τα δεδομένα εντός της ομάδας δεδομένων.

⑤ Filter: Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε μεταξύ όλων των δεδο-
μένων ή των δεδομένων που ανήκουν σε πλάνα μόνο (Plans only).

⑥ Events: Δημιουργήστε νέα συμβάντα για να τεκμηριώσετε μια αλλαγή στην ανατομική κα-
τάσταση του ασθενούς στη γραμμή χρόνου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Συγχώνευση δεδομένων Σελίδα 30
Επιλογή δεδομένων Σελίδα 27

Επιλογή δεδομένων (εναλλακτική)
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Λεπτομερής προβολή

① ②
Εικόνα 17  

Με την επιλογή See All Data εμφανίζεται μια πιο λεπτομερής προβολή όλων των διαθέσιμων
δεδομένων, όπως:
• Autosave (αποθηκευμένες περίοδοι λειτουργίας)
• Plans (πλάνα δεδομένων ασθενούς και πλάνα RT)
• Images (ομάδες τομών, μη ταξινομημένες σειρές, συλλογές εικόνων)
• Objects (Αντικείμενα)
• Trajectories (Τροχιές)
• Points (Σημεία)
Μπορείτε επίσης να εισάγετε συγκεκριμένους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης ② για να
βρείτε τα σωστά δεδομένα που χρειάζεστε.
Κάθε τύπος δεδομένων έχει το δικό του πεδίο αναζήτησης και εμφανίζεται όταν είναι διαθέσιμα
δέκα ή περισσότερα στοιχεία.
Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση στα αντικείμενα δεδομένων ή στα αποτελέσματα
αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα βέλη ①.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 Patient Data Manager Έκδ. 2.5 33



Προβολή σύνοψης

① ②
Εικόνα 18  

Βήμα

Επιλέξτε το κουμπί πληροφοριών ①.
Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου ② εμφανίζοντας μια επισκόπηση όλων
των δεδομένων εντός του στοιχείου και εμφανίζοντας όλους τους τύπους
περιεχομένου.

Plans (Πλάνα)

① ② ③

④

Εικόνα 19  

Κάθε αποθηκευμένο πλάνο επισημαίνεται με την κατάσταση έγκρισης, την ημερομηνία και ώρα
δημιουργίας και μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου που περιλαμβάνεται. Υπάρχουν επίσης
διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες. Δείτε τα ακόλουθα:

Αρ. Περιγραφή

① Εμφανίζει την κατάσταση έγκρισης και το όνομα του υπεύθυνου έγκρισης. Π.χ.
Approved/Unapproved.

② Μετακινεί το πλάνο στον κάδο ανακύκλωσης.

Επιλογή δεδομένων (εναλλακτική)
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Αρ. Περιγραφή

③ Παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυ-
τό το πλάνο.

④ Σημειώστε τα αγαπημένα σας, για γρήγορη προβολή στην περιοχή SUGGESTED DATA.

Recycle Bin (Κάδος ανακύκλωσης)

②①
Εικόνα 20  

Αν διαγράψετε ένα στοιχείο κατά λάθος, μπορείτε να το επαναφέρετε ως εξής:

Βήμα

1. Επιλέξτε το στοιχείο από το Recycle Bin ②.

2. Επιλέξτε Restore ①.
Γίνεται επαναφορά του στοιχείου στην αρχική ομάδα δεδομένων.
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Ενημέρωση του πλάνου με πρόσθετα δεδομένα

①
Εικόνα 21  

Αν θέλετε να συγχωνεύσετε δεδομένα ασθενών, η επιλογή Add Data προσφέρει μια συντόμευση
για την επιλογή και συγχώνευση ενός πρόσθετου ασθενούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργικότητας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του
συστήματος. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες
πληροφορίες. 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πώς να συγχωνεύσετε διπλά καταχωρημένους ασθενείς Σελίδα 22

Επιλογή δεδομένων (εναλλακτική)
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2.7 Δημιουργία συμβάντων

Γενικές πληροφορίες

Καταγράψτε μια αλλαγή στο ιστορικό θεραπείας του ασθενούς ή στην ανατομία του ασθενούς
δημιουργώντας ένα συμβάν.
Τα συμβάντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τι διαχωρισμό ομάδων δεδομένων σε ένα
συγκεκριμένο χρονικό σημείο (π.χ. όταν πραγματοποιήθηκε χειρουργική επέμβαση).

Πώς να δημιουργήσετε ένα συμβάν

①

Εικόνα 22  

Βήμα

1.

Επιλέξτε Events ① από τη γραμμή εργαλείων, έπειτα επιλέξτε New Event.
Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου.

2.
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Βήμα
Επιλέξτε έναν τύπο συμβάντος από το αναπτυσσόμενο μενού.

3. Μπορείτε να ενημερώσετε το προσυμπληρωμένο πεδίο ονόματος και να προσθέσετε
προαιρετικά μια περιγραφή.

4. Επιλέξτε OK κατά την ολοκλήρωση.
Δημιουργείται ένα συμβάν στη γραμμή χρόνου και τα στοιχεία ομαδοποιούνται εκ νέου σε
νέες ομάδες, ανάλογα με την περίπτωση.

Δημιουργία συμβάντων
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3 CONTENT MANAGER
3.1 Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε το Content Manager για να επιλέξετε ροή εργασίας, εφαρμογή ή οθόνη.

Πώς να ανοίξετε εφαρμογές και πηγές

②

①
Εικόνα 23  

Βήμα

1. Μέσω του Content Manager, επιλέξτε την επιθυμητή οθόνη ① και στη συνέχεια, επιλέξτε
ένα εικονίδιο εφαρμογής ή πηγής ②.

2. Σύρετε ένα εικονίδιο εφαρμογής ή πηγής ② πάνω στην επιθυμητή οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προβάλετε πηγές, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και ότι η
καλωδίωση έχει ρυθμιστεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
χρήσης συστήματος που έχετε στη διάθεσή σας ή επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της
Brainlab. 

CONTENT MANAGER
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Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάταξη οθονών Σελίδα 61

Πώς να επιλέξετε από πολλαπλές εκδόσεις μιας εφαρμογής

Εάν έχουν εγκατασταθεί πολλαπλές εκδόσεις του ίδιου λογισμικού, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε
μία από αυτές. 

Εικόνα 24  

Βήμα

1. Επιλέξτε START.
Δεν έχει οριστεί προεπιλεγμένη έκδοση.

2. Εάν η επιλογή διατίθεται, επιλέξτε Start by default για να ορίσετε την συγκεκριμένη έκδο-
ση ως προεπιλογή και στη συνέχεια, επιλέξτε START.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού ορίσετε μια προεπιλεγμένη έκδοση, μπορείτε να την αλλάξετε κάνοντας
δεξί κλικ στην εφαρμογή για να ανοίξει ξανά το παράθυρο διαλόγου Multiple Versions
Available. 

Φιλτράρισμα εφαρμογών λογισμικού και εκκίνηση προδιαμορφωμένων ροών εργασιών

Η οθόνη επιλογής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματός σας:
• Η οθόνη επιλογής μπορεί να εμφανίζει τους τύπους διαδικασιών που διαθέτει το σύστημα. Για
την εμφάνιση μιας φιλτραρισμένης επιλογής σχετικών εφαρμογών λογισμικού, επιλέξτε το
κουμπί της αντίστοιχης διαδικασίας.

• Εάν έχουν εγκατασταθεί προδιαμορφωμένες ροές εργασιών στο σύστημά σας, επιλέξτε το
αντίστοιχο κουμπί για να ανοίξετε την εργασία ή το σύνολο εργασιών που πρόκειται να
εκτελεστούν με καθορισμένη σειρά.

Εάν υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη επιλογή στο σύστημά σας, η εκκίνηση γίνεται αυτόματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κύρια οθόνη του Content Manager, πιέστε το
κουμπί αρχικής σελίδας. 

Εισαγωγή
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Πώς γίνεται το φιλτράρισμα και η εκκίνηση των προδιαμορφωμένων ροών εργασιών

Εικόνα 25  

Βήμα

Επιλέξτε το εικονίδιο για την επιθυμητή διαδικασία ή την προδιαμορφωμένη ροή εργασιών:
• Εμφανίζεται μια φιλτραρισμένη επιλογή εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού στο Content

Manager, ή
• Το πρώτο βήμα της προδιαμορφωμένης ροής εργασιών ανοίγει στη σχετική εφαρμογή λογι-
σμικού.
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3.2 Επισκόπηση ροής εργασιών

Κύριες εργασίες

Εικόνα 26  

Εάν δεν έχουν διαμορφωθεί καθορισμένες διαδικασίες ή προδιαμορφωμένες ροές εργασιών στο
σύστημά σας, η κύρια οθόνη του Content Manager ανοίγει αμέσως μετά την εκκίνηση.
Το Content Manager είναι η διεπαφή μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στο Patient
Selection και σε άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές ή συνδεδεμένες πηγές βίντεο.
Παρακάτω, υπάρχουν παραδείγματα ροών εργασιών για την εκτέλεση των κύριων εργασιών.
Μπορεί να υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες ροές εργασιών, ανάλογα με την άδεια και τη
διαμόρφωση του συστήματός σας.
Κάποια από τα βήματα της ροής εργασιών είναι εναλλάξιμα και ορισμένα μπορεί να μην ισχύουν,
ανάλογα με την άδεια και τις προτιμήσεις χρήστη.

Πώς γίνεται η εκκίνηση των εφαρμογών λογισμικού Brainlab μέσω του Content Manager

Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για όλες τις εφαρμογές Brainlab.

Βήμα

1. Επιλέξτε ασθενή.

2. Επιλέξτε οθόνη.

3. Επιλέξτε εφαρμογή λογισμικού.

Πώς να φορτώσετε δεδομένα για προηγμένο προγραμματισμό με λογισμικό προγραμματισμού

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να φορτώσετε όλο το λογισμικό προγραμματισμού της Brainlab.

Βήμα

1. Επιλέξτε ασθενή.

2. Επιλέξτε δεδομένα.
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Βήμα

3. Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού προγραμματισμού (π.χ. iPlan, SmartBrush,
Image Fusion).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιεχόμενο που έχει δημιουργεί με Brainlab Elements μετατρέπεται αυτόματα σε
μορφή Brainlab Advanced File κατά την εκκίνηση του iPlan προκειμένου να καταστεί δυνατός ο
περαιτέρω προγραμματισμός με το λογισμικό iPlan. Τα πλάνα που έχουν δημιουργηθεί με iPlan
μετατρέπονται εκ νέου αυτόματα σε DICOM. Τα πλάνα που έχουν μετατραπεί πρέπει να
υποβληθούν σε προσεκτικό έλεγχο πριν από περαιτέρω χρήση. 

Προειδοποίηση
Πραγματοποιείται επαναδειγματοληψία των αντικειμένων που έχουν επιλεγεί για το iPlan
RT με βάση την ανάλυση και τον προσανατολισμό της αρχικής ομάδας εικόνων που
χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό των δομών.
Ελέγξτε προσεκτικά τις δομές στο iPlan RT, διότι ο όγκος ή/και το σχήμα ενδέχεται να
αλλάξουν.

Πώς να φορτώσετε ασθενείς και δεδομένα για πλοήγηση

Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού πλοήγησης ακολουθώντας αυτά τα βήματα.

Βήμα

1. Επιλέξτε ασθενή.

2. Εάν απαιτείται, επιλέξτε δεδομένα.

3. Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού πλοήγησης (π.χ. Cranial/ENT).

Πώς γίνεται ο προγραμματισμός και η μεταφορά δεδομένων για πλοήγηση

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προγραμματίσετε και να μεταφέρετε δεδομένα για πλοήγηση.

Βήμα

1. Επιλέξτε έναν ασθενή.

2. Ανοίξτε το λογισμικό προγραμματισμού DICOM Viewer/Brainlab.

3. Επιλέξτε ομάδες εικόνων και προσχεδιασμένο περιεχόμενο.

4. Επεξεργαστείτε τα δεδομένα, όπως απαιτείται.

5. Επιλέξτε Done στο λογισμικό προγραμματισμού DICOM Viewer/Brainlab.

6. Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού πλοήγησης.

Πώς γίνεται η μεταφορά ενδοεγχειρητικών δεδομένων για πλοήγηση (Επιλογή 1)

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να μεταφέρετε ενδοεγχειρητικά δεδομένα για πλοήγηση.

Βήμα

1. Ανοίξτε τη λειτουργία φόρτωσης δεδομένων στο λογισμικό πλοήγησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το βήμα διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή πλοήγησης. 

2. Επιλέξτε τα σχετικά δεδομένα ασθενούς.

3. Επιλέξτε Done.
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Πώς γίνεται η μεταφορά ενδοεγχειρητικών δεδομένων για πλοήγηση (Επιλογή 2)

Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να μεταφέρετε ενδοεγχειρητικά
δεδομένα για πλοήγηση.

Βήμα

1. Επιλέξτε Home για να μεταβείτε στην κύρια οθόνη.

2. Επιλέξτε Data και έπειτα επιλέξτε τα σχετικά δεδομένα. Επεξεργαστείτε το περιεχόμενο,
όπως απαιτείται.

3. Επιλέξτε Done.

Πώς χρησιμοποιείται ένα σύστημα πλοήγησης με συνδεδεμένο Buzz

Βήμα

1. Συνδέστε τις πηγές βίντεο και θέστε τα συστήματα σε λειτουργία.

2. Επιλέξτε έναν ασθενή και τα σχετικά δεδομένα.

3. Επιλέξτε λογισμικό πλοήγησης.
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3.3 Κύρια οθόνη του Content Manager

Πώς αποκτάτε πρόσβαση στην κύρια οθόνη του Content Manager

Η πρόσβαση στην κύρια οθόνη του Content Manager διαφέρει ανάλογα με το σύστημα Brainlab
και την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Κουμπί Περιγραφή

Εάν το σύστημα Brainlab που χρησιμοποιείτε περιλαμβάνει φυσικό κουμπί αρχι-
κής σελίδας στο μπροστινό μέρος της οθόνης, πιέστε το οποιαδήποτε στιγμή.

Στα συστήματα Brainlab που δεν περιλαμβάνουν φυσικό κουμπί αρχικής σελί-
δας, επιλέξτε το κινητό κουμπί αρχικής σελίδας οποιαδήποτε στιγμή.

Επιλέξτε το κουμπί Home στην εφαρμογή λογισμικού.

Διάταξη

①

②

③

Εικόνα 27  
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Η κύρια οθόνη του Content Manager χωρίζεται σε τρία τμήματα:

Αρ. Περιοχή Λειτουργίες

① Γραμμή εργα-
λείων

Αναζητήστε ασθενείς, επιλέξτε δεδομένα, εξάγετε δεδομένα, προσαρμό-
στε ρυθμίσεις, επιλέξτε ταξινομήσεις ασθενειών, δημιουργήστε διατάξεις,
ανοίξτε πληροφορίες λογισμικού και πραγματοποιήστε τερματισμό λει-
τουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα των επιλογών της γραμμής εργαλείων ενδέ-
χεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη ροή εργασιών. 

② Εφαρμογές και
πηγές

Εκκίνηση λογισμικού Brainlab, εκκίνηση εφαρμογών, εμφάνιση πηγών
βίντεο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα εικονίδια είναι υπερβολικά πολλά για να χωρέσουν
στην οθόνη, εμφανίζονται βέλη που σας δίνουν τη δυνατότητα κύλισης
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. 

③ Διαχείριση
οθονών

Ελέγξτε τη ροή και εγγραφή, κάντε εναλλαγή ή κλωνοποίηση οθονών,
διαχειριστείτε το περιεχόμενο που προβάλλεται στην οθόνη, επιλέξτε δια-
τάξεις και επιλέξτε προεπιλογές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα εικονίδια είναι υπερβολικά πολλά για να χωρέσουν
στην οθόνη, εμφανίζονται βέλη που σας δίνουν τη δυνατότητα κύλισης
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. 

Κουμπιά γραμμής εργαλείων

Κουμπί Όνομα Λειτουργία

Patient Ανοίγει την επιλογή ασθενή.

Disease Ανοίγει το βήμα ταξινόμησης ασθενειών.

Data Ανοίγει την επιλογή δεδομένων.

Connect

Ανοίγει τις δυνατότητες σύνδεσης σε πρόσθετες οθόνες και συ-
στήματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Connect είναι διαθέσιμη σε συστήματα
πλοήγησης και υπολογιστές χειρουργικής αίθουσας με
εγκατεστημένο Patient Data Manager. 

Save As
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Save as Plan.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα των κουμπιών εξαρτάται από τη δια-
μόρφωση συστήματος. 

Export Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Export.
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Κουμπί Όνομα Λειτουργία

Settings Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων του λογισμικού.

Help

Ανοίγει τις πληροφορίες επικοινωνίας της Brainlab και σας επιτρέ-
πει να ενεργοποιήσετε το iHelp. Επίσης, το μενού Help αναγνω-
ρίζει τις εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού και τα συνδεδεμέ-
να συστήματα, καθώς και την επιλογή αποσύνδεσης συστημάτων.

Minimize

Ελαχιστοποιεί το Content Manager όταν χρησιμοποιείτε σταθμό
προγραμματισμού ή υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα των κουμπιών εξαρτάται από τη δια-
μόρφωση συστήματος. 

Finish Ανοίγει ένα αναπτυσσόμενο μενού που σας δίνει τη δυνατότητα
να επιλέξετε έξοδο ή αλλαγή της ροής εργασιών.

Switch
workflow

Σας επαναφέρει στη σελίδα επιλογής ροής εργασιών του Content
Manager.

New
treatment Αποσυνδέει τον τρέχοντα χρήστη και ανοίγει νέα θεραπεία.

Restart Πραγματοποιεί επανεκκίνηση του συστήματος.

Shut down Απενεργοποιεί το σύστημα.

Exit Κλείνει το Content Manager.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες ροές εργασιών, τα κουμπιά Save As και Export ενδέχεται να είναι
απενεργοποιημένα ή κρυμμένα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να εκτελέσετε τις συγκεκριμένες
λειτουργίες στη σχετική εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε. 
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Πώς αποθηκεύετε χειροκίνητα ένα πλάνο

①

Εικόνα 28  

Βήμα

1. Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές στα δεδομένα ασθενή, πιέστε Save As στην κύρια οθό-
νη του Content Manager. 
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Save as Plan.

2. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε το όνομα του πλάνου, επιλέξτε το πεδίο Plan name.

3. Επιλέξτε Save As ①.
Το πλάνο έχει αποθηκευτεί στον ασθενή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αποθηκεύσετε όσα πλάνα θέλετε χειροκίνητα. Επιπλέον, οι αλλαγές
αποθηκεύονται αυτόματα τακτικά στον ασθενή (π.χ. κατά την εναλλαγή σε άλλο ασθενή ή κατά τον
τερματισμό του λογισμικού). 

Πώς να ενεργοποιήσετε το iHelp

Το iHelp παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση στην τεχνική υποστήριξη της Brainlab.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab προτού αποκτήσετε πρόσβαση στο iHelp,
καθώς απαιτείται ενεργοποίηση για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε το iHelp, απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Βήμα

1. Επιλέξτε Help στη γραμμή εργαλείων.

2. Επιλέξτε iHelp στο μενού που ανοίγει.

3. Για να απενεργοποιήσετε το iHelp, επιλέξτε το κουμπί ξανά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το μενού Help

Βήμα

Επιλέξτε Help στη γραμμή εργαλείων για να ανοίξει το μενού Help.
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Μενού Help

③

①

②

Εικόνα 29  

Αρ. Περιεχόμενο

①

• Πληροφορίες έκδοσης και κατάστασης για το Patient Data Manager και τα μέρη του:
το Content Manager, το Patient Selection και το Data Selection

• Πληροφορίες έκδοσης και κατάστασης για εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού της
τρέχουσας ροής εργασιών

• Πληροφορίες έκδοσης και κατάστασης για εγκατεστημένες υπηρεσίες και προγράμ-
ματα εκτέλεσης

• Πληροφορίες άδειας χρήσης
• Πληροφορίες CE και GTIN για το Patient Data Manager και εφαρμογές/υπηρεσίες
παρασκηνίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις πληροφορίες CE και GTIN των εφαρμογών ροής εργασιών, σας
ζητείται να εκκινήσετε την εφαρμογή και να ελέγξετε το παράθυρο διαλόγου πληροφο-
ριών (επιλέγοντας το λογότυπο Brainlab στην κάτω δεξιά γωνία της εφαρμογής). 

• Συνδέσεις στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης

②
• Πληροφορίες επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab
• Συνδέσεις με άλλα συστήματα της Brainlab, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας
αποσύνδεσης

③
• Πληροφορίες κατασκευαστή
• Σύνδεση iHelp
• Διεύθυνση IP

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κύρια οθόνη του Content Manager Σελίδα 45
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3.4 Μενού Settings

Μενού Settings

①

② ④

⑤

③

Εικόνα 30  

Αρ. Στοιχείο Επεξήγηση

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

Επιλέξτε για να παρακάμψετε τον προεπιλεγμένο προσανατο-
λισμό στο λογισμικό DICOM Viewer.

② View Orientation
Επιλέξτε προσανατολισμό προβολής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένη προβολή και διαθεσιμότητα
εξαρτάται από την επιλεγμένη ροή εργασιών. 

③ Presets Επιλέξτε υπάρχουσες προεπιλογές ή δημιουργήστε και απο-
θηκεύστε νέες από διαθέσιμες πηγές.

④ Language
Αλλάζει τη γλώσσα για όλες τις εφαρμογές όπου υπάρχει δια-
θέσιμη σχετική μετάφραση.
Επανεκκινήστε το σύστημα για να ολοκληρωθεί η αλλαγή.

⑤ Connections Εμφανίζει διαθέσιμες συνδέσεις σε άλλα συστήματα Brainlab.

Πώς να δημιουργήσετε προεπιλογές

Η διάταξη οθονών και η διαμόρφωση δρομολόγησης μπορούν να αποθηκευθούν
χρησιμοποιώντας την επιλογή Presets. Δημιουργούνται από το παράθυρο διαλόγου Settings στο
Content Manager. Αποθηκεύστε την τρέχουσα διαμόρφωση δρομολόγησης ως νέα προεπιλογή.

Βήμα

1.

Επιλέξτε Settings.
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Βήμα

2.

Επιλέξτε Create New.

3. Προσθέστε ένα όνομα όπως σας ζητηθεί.

4. Επιλέξτε OK.

Πώς να επιλέξετε προεπιλογές

①

Εικόνα 31  

Βήμα

1. Ενεργοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού επιλέγοντας την περιοχή οθόνης ① στο
Content Manager.

2. Επιλέξτε την προεπιλογή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αναπτυσσόμενο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν έχετε αποθηκεύσει ήδη
προεπιλογές. 

Εικονίδια πηγής

Τα εικονίδια των διαθέσιμων πηγών εμφανίζονται όταν μια συσκευή έχει συνδεθεί στο σύστημα και
έχει τεθεί σε λειτουργία.

Εάν μια συνδεδεμένη πηγή δεν εμφανίζεται, επιλέξτε το εικονίδιο Refresh για να ενη-
μερώσετε τις συνδεδεμένες πηγές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πραγματοποιείται ανανέωση πηγών, οι πηγές βίντεο που είναι σε
χρήση μπορεί να αναβοσβήσουν ή να σταματήσουν να λειτουργούν προσωρινά. 

CONTENT MANAGER

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 Patient Data Manager Έκδ. 2.5 51



3.5 Εξαγωγή δεδομένων

Εξαγωγή προγραμματισμένου περιεχομένου

Η εξαγωγή σε προορισμό μορφής Brainlab Advanced File ενεργοποιεί τη μετατροπή των
δεδομένων DICOM σε μορφή Brainlab Advanced File. Αντιστρόφως, η μορφή Brainlab Advanced
File μπορεί να μετατραπεί εκ νέου σε DICOM.
Πραγματοποιείται επαναδειγματοληψία των αντικειμένων που έχουν επιλεγεί για εξαγωγή με βάση
την ανάλυση και τον προσανατολισμό της αρχικής ομάδας εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν για τον
σχεδιασμό των δομών.
Ελέγξτε προσεκτικά τις δομές που έχουν εξαχθεί, διότι ο όγκος ή/και το σχήμα ενδέχεται να
αλλάξουν.

Δεδομένα Quentry

Για τη μεταφόρτωση ή λήψη δεδομένων ασθενών στο quentry.com, επιλέξτε Quentry. Για
περαιτέρω καθοδήγηση, ανατρέξτε στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη ή στο Εγχειρίδιο
χρήσης λογισμικού για το Quentry Desktop.

Ανωνυμοποιημένα δεδομένα

Σημαντικό. Κατά την ανωνυμοποίηση, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν εμπιστευτικές
πληροφορίες στα δεδομένα pixel της εικόνας (π.χ. ID ασθενή ή ημερομηνία γέννησης).
Η λειτουργία ανωνυμοποίησης τροποποιεί τις ετικέτες DICOM με αναγνωριστικές πληροφορίες
(π.χ. όνομα, ID, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση ασθενή). Για περισσότερες πληροφορίες ή
για την πλήρη λίστα ετικετών DICOM που έχουν τροποποιηθεί κατά την ανωνυμοποίηση,
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.
Σε περίπτωση που απαιτείται πιο αυστηρή ανωνυμοποίηση (π.χ. αφαίρεση επίσης των ιδιωτικών
ετικετών DICOM), επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab. Να έχετε υπόψη σας ότι
τα πιο αυστηρά προφίλ ανωνυμοποίησης μπορούν να καταστήσουν αδύνατη την ανάγνωση του
περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με λογισμικό Brainlab, μετά την ολοκλήρωση της
ανωνυμοποίησης.
Η ανωνυμοποίηση δεν είναι δυνατή για στιγμιότυπα οθόνης, αρχεία PDF ή βίντεο. Θα σας ζητηθεί
να αφαιρέσετε στιγμιότυπα οθόνης (αν υπάρχουν) κατά την εξαγωγή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βίντεο και τα αρχεία PDF παραλείπονται πάντα κατά την εξαγωγή. 

Εξαγωγή δεδομένων DICOM RT

Η λειτουργία εξαγωγής DICOM ακτινοθεραπείας (RT) μετατρέπει τα δεδομένα DICOM σε
συγκεκριμένη μορφή DICOM RT και εξάγει τα δεδομένα σε έναν προκαθορισμένο προορισμό
χώρου αποθήκευσης στο δίκτυο DICOM για περαιτέρω επεξεργασία με συστήματα τρίτων
κατασκευαστών.
Η εξαγωγή DICOM RT χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη συγχώνευσης DICOM ως το πρωτόκολλο
μεταφοράς σε συστήματα τρίτων. Το DICOM διευκολύνει τη γενική διαλειτουργικότητα μεταξύ
συστημάτων διαφορετικών προμηθευτών. Η εξαγωγή DICOM RT παρέχει το πιο πρόσφατο
υποσύνολο αντικειμένων DICOM για διευκόλυνση της μεταφοράς συγκεκριμένων δεδομένων
ψηφιακής εικόνας, δεδομένων γραφικών και δεδομένων μη-εικόνας μεταξύ δύο ή περισσότερων
συστημάτων.
Το DICOM αποθηκεύει έναν ορισμένο αριθμό σημείων στο χώρο, τα οποία χρησιμοποιούνται για
την ανακατασκευή των περιγραμμάτων. Λόγω διαφορετικών αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται
από διαφορετικά συστήματα, η πραγματική αναπαράσταση των περιγραμμάτων μπορεί να
διαφέρει με πολύ μεγάλη πιθανότητα, αλλά μόνο σε μικρή κλίμακα. Παρόλα αυτά, αυτές οι
διαφορετικές ερμηνείες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μικρές παραμορφώσεις των
περιγραμμάτων και διαφορές στο μέγεθος του όγκου. Επομένως, επαληθεύστε προσεκτικά τις
δομές μετά την εισαγωγή σε σύστημα τρίτου κατασκευαστή.

Εξαγωγή δεδομένων
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λεπτομερείς πληροφορίες και την πιο πρόσφατη δήλωση συμμόρφωσης DICOM,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.brainlab.com/dicom. 

Προειδοποίηση
Η διαμόρφωση DICOM που παρέχει η Brainlab δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η
διαλειτουργικότητα είναι πάντα σωστή. Είναι απαραίτητο να επαληθεύετε ότι ο εξοπλισμός
σας είναι πλήρως λειτουργικός και παράγει ακριβή αποτελέσματα.

Εξαγωγή τρισδιάστατων αντικειμένων και σημείων σχολιασμού

Κατά την εξαγωγή, τα τρισδιάστατα αντικείμενα και τα σημεία σχολιασμού μετατρέπονται στη
μορφή «DICOM RT Structure Set», κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται
επαναδειγματοληψία αντικειμένων σύμφωνα με τη σχετική ομάδα εικόνων ή με μια ομάδα εικόνων
που έχουν συγχωνευθεί, η οποία περιέχεται στην τρέχουσα επιλογή.
Οι διαμορφώσεις για την εξαγωγή τρισδιάστατων αντικειμένων και σημείων σχολιασμού είναι οι
εξής:
• Προεπιλεγμένη διαμόρφωση: Όλα τα αντικείμενα εξάγονται στο πλαίσιο της αρχικής ομάδας
εικόνων όπου δημιουργήθηκαν. Εάν η αρχική ομάδα εικόνων δεν έχει επιλεγεί μεταξύ των
δεδομένων για εξαγωγή, επιλέγεται η τελευταία ομάδα εικόνων CT που είναι συγχωνευμένη με
την αρχική ομάδα εικόνων ως βάση για την εξαγωγή. Εάν έχετε επιλέξει μόνο ομάδες εικόνων
MR, επιλέγεται η ομάδα με τον μεγαλύτερο όγκο και το μικρότερο μέγεθος στοιχειακού όγκου
(voxel). Εάν δεν επιλέξατε για εξαγωγή ομάδες εικόνων που έχουν συγχωνευθεί, η διαδικασία
εξαγωγής ακυρώνεται.

• Όλα τα αντικείμενα δημιουργούνται στα πιο πρόσφατα δεδομένα CT που έχουν επιλεγεί για
εξαγωγή. Εάν επιλεγούν αντικείμενα που δεν έχουν συγχωνευθεί σε αυτή την ομάδα εικόνων
CT, αυτά τα αντικείμενα δεν εξάγονται. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη διαμόρφωση,
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Προειδοποίηση
Όταν πραγματοποιείται επαναδειγματοληψία των αντικειμένων στην αρχική ομάδα
εικόνων ή στην ομάδα εικόνων που έχουν συγχωνευθεί, μπορεί να υπάρξει απώλεια
πληροφοριών. Επομένως, επαληθεύστε προσεκτικά τις δομές μετά την εισαγωγή σε
σύστημα τρίτου κατασκευαστή.

Ερμηνεία περιγράμματος

Προειδοποίηση
Τα περιγράμματα σε σύνολα δομής RT μπορούν να ερμηνευθούν διαφορετικά ανάλογα με
το σύστημα.
Επομένως, μπορεί να εμφανιστεί μια ανεπιθύμητη αλλαγή στην ευθυγράμμιση ή τον
προσανατολισμό, ή μια ανατροπή ή ένας αντικατοπτρισμός των περιγραμμάτων της
εικόνας. Επιπλέον, ανάλογα με το σύστημα, το σχήμα και ο όγκος των δομών μπορεί να
διαφέρουν ελαφρώς λόγω της χρήσης διαφορετικών αλγορίθμων για την αναπαράσταση
των περιγραμμάτων. Επομένως, επαληθεύστε προσεκτικά τις δομές μετά την εισαγωγή σε
σύστημα τρίτου κατασκευαστή.

Προειδοποίηση
Η Brainlab αποθηκεύει τα περιγράμματα με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Λόγω ενός
περιορισμού που επιβάλλεται από το πρότυπο DICOM, η ακρίβεια της τοποθέτησης
σημείων περιγράμματος μπορεί να μειωθεί πριν καταγραφούν οι πληροφορίες
περιγράμματος στο DICOM RT Structure Set. Ανάλογα με τον αριθμό των σημείων
περιγράμματος, η ακρίβεια μπορεί να μειωθεί από 10E-9 m σε 10E-5 m.

Εξαγωγή συνόλων δεδομένων Burned-In

Η λειτουργία εξαγωγής συνόλου δεδομένων Burned-In DICOM ενσωματώνει μόνιμα τα
περιγράμματα ενός τμηματοποιημένου αντικειμένου σε μια σειρά εικόνων DICOM MR,
δημιουργώντας έτσι μια νέα σειρά εικόνων DICOM. Αυτή η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη
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ακριβώς για ένα τμηματοποιημένο αντικείμενο σε συνδυασμό με ακριβώς μία σειρά εικόνων
DICOM MR. Οι εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών που είναι συμβατές με DICOM μπορούν να
φορτώσουν αυτές τις εικόνες και να αναδημιουργήσουν το περιεχόμενο (π.χ. χρησιμοποιώντας
αλγόριθμους κατωφλίου).
Αφού ολοκληρωθεί η εξαγωγή, η νέα σειρά εικόνων DICOM θα αναγνωρίζεται εύκολα από το
σχόλιο της σειράς «BURNED-IN» και θα βρίσκεται μαζί με τα αρχικά δεδομένα ασθενούς.

Προειδοποίηση
Η λειτουργία εξαγωγής συνόλου δεδομένων Burned-In δημιουργεί μια νέα σειρά εικόνων
DICOM που περιέχει μια μόνιμη αλλαγή στις τιμές των εικονοστοιχείων. Δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση αργότερα στις δομές κάτω από το περίγραμμα Burned-In. Χρησιμοποιήστε τη
σειρά εικόνων Burned-In μόνο σε συνδυασμό με την αρχική σειρά εικόνων MR.

Προειδοποίηση
Το μέγεθος και το σχήμα του εξαγόμενου αντικειμένου μπορεί να εμφανιστούν διαφορετικά
στην προκύπτουσα σειρά εικόνων. Η Brainlab αποθηκεύει τα περιγράμματα με πολύ
μεγάλη ακρίβεια. Λόγω ραστεροποίησης και επαναδειγματοληψίας των περιγραμμάτων σε
εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης, θα προκύψει απώλεια πληροφοριών. Συνιστάται η χρήση
μιας σειράς εικόνων υψηλής ανάλυσης για την ανάκτηση των καλύτερων δυνατών
αποτελεσμάτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις εικόνες που δημιουργήθηκαν και συγκρίνετε με
την αρχική σειρά εικόνων πριν την εξαγωγή σε συσκευή τρίτου κατασκευαστή.

Προειδοποίηση
Το DICOM διευκολύνει τη γενική διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων διαφορετικών
προμηθευτών. Ωστόσο, η διαμόρφωση DICOM που παρέχει η Brainlab δεν μπορεί να
εγγυηθεί ότι η διαλειτουργικότητα είναι πάντα σωστή. Είναι απαραίτητο να επαληθεύετε ότι
ο εξοπλισμός σας είναι πλήρως λειτουργικός και παράγει ακριβή αποτελέσματα.

Προειδοποίηση
Οι δημιουργούμενες εικόνες μπορεί να φαίνονται διαφορετικά όταν χρησιμοποιούνται σε
συστήματα τρίτων κατασκευαστών. Ανάλογα με την ερμηνεία της εικόνας στο σύστημα
τρίτου κατασκευαστή, οι εντάσεις της εικόνας μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά. Ελέγξτε
προσεκτικά τις εικόνες και συγκρίνετε με την αρχική σειρά εικόνων πριν τις
χρησιμοποιήσετε περαιτέρω.

Εξαγωγή δεδομένων

54 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 Patient Data Manager Έκδ. 2.5



Προορισμός εξαγωγής

②

③

⑤

④

⑥

①

⑦

Εικόνα 32  

Αρ. Στόχοι

① Τοποθετημένο CD/DVD ή συσκευή αποθήκευσης USB.

② Προδιαμορφωμένη θέση δικτύου.

③ Θέση αποθήκευσης δικτύου DICOM RT.

④ Μεταφόρτωση σε λογαριασμό Quentry.

⑤

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Anonymize για να πραγματοποιήσετε εξαγωγή ανωνυμο-
ποιημένων δεδομένων ασθενή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδομένα στο τοπικό σύστημα παραμένουν αμετάβλητα. Εάν οι πληροφο-
ρίες ασθενή είναι ορατές στην εικόνα, δεν έχουν καταστεί ανώνυμες με αυτή τη λειτουργία. 

⑥ Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου DICOM Burned-In Export για να αποθηκεύσετε τα
δεδομένα DICOM τοπικά στην επιλεγμένη θέση.

⑦ Browse... για την επιλογή φακέλου στον Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows)
και την εξαγωγή πλάνων, στιγμιότυπων οθόνης, βίντεο και αρχείων PDF.
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Πώς γίνεται η εξαγωγή δεδομένων

Εικόνα 33  

Βήμα

1.

Επιλέξτε Export στην κύρια οθόνη.
Ανοίγει η εφαρμογή Data Selection.

2. Επιλέξτε τα σύνολα δεδομένων που θέλετε να εξαγάγετε.
Επιλέξτε Export στο κάτω μέρος της οθόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξαγωγή είναι δυνατή μόνο για τα σύνολα δεδομένων που
περιβάλλονται από πορτοκαλί πλαίσιο. 

3. Επιλέξτε προορισμό για την εξαγωγή.
Η κατάσταση εξαγωγής υποδεικνύεται από μια γραμμή προόδου.

Εξαγωγή δεδομένων
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Πώς να εξαγάγετε πολλαπλά σύνολα δεδομένων

③

①

②

Εικόνα 34  

Βήμα

1. Στο Patient Selection, επιλέξτε Export ③ από το αναπτυσσόμενο μενού
Manage στη γραμμή εργαλείων.
Σας ζητείται να επιλέξετε έναν ή πολλούς ασθενείς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την εξαγωγή των δεδομένων εντός του Patient Selection,
όλα τα τοπικά δεδομένα ασθενούς αντιγράφονται στην επιθυμητή θέση.
Επιλέγοντας Export στο Content Manager, μπορείτε να επιλέξετε ποια δε-
δομένα από τον τρέχοντα ασθενή θα πρέπει να εξαχθούν. 

2. Επιλέξτε τους ασθενείς που θέλετε να εξαχθούν από το Patient List ①.

3.

Επιλέξτε Export από την κορυφή της κύριας οθόνης ②.

4. Επιλέξτε προορισμό για την εξαγωγή.
Η κατάσταση εξαγωγής υποδεικνύεται από μια γραμμή προόδου.

5.

Ένα παράθυρο διαλόγου υποδεικνύει πότε ολοκληρώνεται η εξαγωγή.
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Πώς γίνεται η εξαγωγή κρυπτογραφημένων δεδομένων

Εικόνα 35  

Αν πρέπει να στείλετε δεδομένα στην τεχνική υποστήριξη της Brainlab, θα πρέπει να είναι
κρυπτογραφημένα προκειμένου να τηρηθεί η εμπιστευτικότητα του ασθενούς. Ακολουθήστε τα
βήματα παρακάτω για να δημιουργήσετε κρυπτογραφημένα δεδομένα:

Βήμα

1.

Επιλέξτε Export στην κύρια οθόνη.
Ανοίγει η εφαρμογή Data Selection.

2. Επιλέξτε τα σύνολα δεδομένων που θέλετε να εξαγάγετε.
Επιλέξτε Export στο κάτω μέρος της οθόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξαγωγή είναι δυνατή μόνο για τα σύνολα δεδομένων που
περιβάλλονται από πορτοκαλί πλαίσιο. 

3.

Εισαγάγετε ένα κλειδί κρυπτογράφησης όπως σας ζητείται από το παράθυρο διαλόγου.

4. Επιλέξτε προορισμό για την εξαγωγή.
Η κατάσταση εξαγωγής υποδεικνύεται από μια γραμμή προόδου.

Εξαγωγή δεδομένων
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Πρόσθετες λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής για δεδομένα DICOM

Πρόσθετες λειτουργίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαγραφής είναι διαθέσιμες στο Patient
Selection στην περιοχή Manage.
Η διαθεσιμότητα αυτών των λειτουργιών διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος. Για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Brainlab.

Κουμπί Δεδομέ-
να

Λειτουργία

Import
All

Εισάγει όλα τα δεδομένα DICOM από τη συνδεδεμένη συσκευή USB
και τα αποθηκεύει τοπικά.

Export
All

Εξάγει όλα τα τοπικά αποθηκευμένα δεδομένα DICOM στη συνδεδεμέ-
νη συσκευή USB.

Delete All Διαγράφει όλα τα τοπικά αποθηκευμένα δεδομένα DICOM.
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3.6 Έξοδος από το λογισμικό

Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου με τις επιλογές εξόδου για έξοδο, κλείσιμο ή
επανεκκίνηση του λογισμικού, για τερματισμό λειτουργίας, για έναρξη μιας νέας θεραπείας ή για
μετάβαση σε μια νέα ροή εργασιών.

Επιλογές εξόδου

Επιλέξτε Finish για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου με τις επιλογές εξόδου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα σας. 

Εικόνα 36  

Επιλογές

Επιλέξτε Switch workflow για να επιστρέψετε στην επιλογή ροής εργασιών.

Επιλέξτε New treatment για την αποσύνδεση του τρέχοντος χρήστη και την έναρξη νέας θερα-
πείας.

Επιλέξτε Restart για επανεκκίνηση του συστήματος.

Επιλέξτε Shut down για τον τερματισμό της λειτουργίας του συστήματος.

Επιλέξτε Exit για το κλείσιμο του Content Manager.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κύρια οθόνη του Content Manager Σελίδα 45

Έξοδος από το λογισμικό

60 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 Patient Data Manager Έκδ. 2.5



4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΘΟΝΩΝ
4.1 Διάταξη οθονών

Γενικές πληροφορίες

Ο χειρισμός της διάταξης οθονών και του περιεχομένου που εμφανίζεται στις οθόνες γίνεται μέσω
της κύριας οθόνης του Content Manager.

② ③

①

Εικόνα 37  

Αρ. Στοιχείο

① Προαιρετικές λειτουργίες

② Επιλεγμένη οθόνη (υποδεικνύεται με το βέλος)

③

Ετικέτα οθόνης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ετικέτα εμφανίζεται εάν χρησιμοποιούνται περισσότερες από δύο οθόνες.
Οι οθόνες διαθέτουν προεπιλεγμένες ετικέτες, που μπορούν να τροποποιηθούν προαιρετι-
κά από την τεχνική υποστήριξη της Brainlab. 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

• Πατήστε Alt + tab για ελαχιστοποίηση του Content Manager
• Πατήστε το λογότυπο των Windows + m για ελαχιστοποίηση του Content Manager

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΘΟΝΩΝ
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Αδυναμία ενημέρωσης

①

Εικόνα 38  

Εμφανίζεται ένα εικονίδιο ① πάνω από την οθόνη, το οποίο υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο της
οθόνης δεν ενημερώνεται τη δεδομένη στιγμή.
• Η οθόνη δεν θα ενημερωθεί εάν ανοίξετε το Content Manager πάνω από μια εφαρμογή, εκτός
εάν η εφαρμογή είναι ήδη ανοιχτή σε άλλη οθόνη.

• Για εγγραφές και ροές, θα δείτε μια στατική εικόνα κάτω από το εικονίδιο.

Πώς γίνεται η εναλλαγή οθονών

Βήμα

1. Για να αλλάξετε τη σειρά των οθονών, πατήστε και κρατήστε πατημένη την οθόνη που θέ-
λετε να μετακινήσετε.
Η οθόνη «πετάγεται μπροστά» υποδεικνύοντας ότι η εναλλαγή είναι δυνατή.

2. Σύρετε την οθόνη στη νέα θέση και αφήστε την.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εναλλαγή οθονών είναι δυνατή μόνο στο ίδιο σύστημα. 

Διάταξη οθονών
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Πώς να αλλάξετε την οθόνη που έχει τον έλεγχο

①

Εικόνα 39  

Το χέρι TOUCH TO TAKE CONTROL ① εμφανίζεται εάν μια εφαρμογή είναι ταυτόχρονα ανοιχτή
σε δύο οθόνες αφής (π.χ. δύο οθόνες Curve). Η οθόνη στην οποία εμφανίζεται το χέρι είναι σε
λειτουργία «Μόνο για προβολή».

Βήμα

1. Χτυπήστε απαλά το σύμβολο του χεριού ① ή οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να απο-
κτήσετε τον έλεγχο.

2. Η οθόνη μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του λογισμικού.
Το χέρι εξαφανίζεται και μετακινείται στην άλλη οθόνη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΘΟΝΩΝ
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Επιλογή διάταξης

①
Εικόνα 40  

Επιλέξτε ανάμεσα σε τέσσερις δυνατές διατάξεις οθόνης ①:
• Μονή προβολή
• Σε παράθεση
• Εικόνα σε εικόνα
• Τετραπλή προβολή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να δρομολογήσετε εφαρμογές ή εργαλεία, μόνο πηγές (σε
ενσωματωμένες οθόνες με ενεργή διάταξη). Χρησιμοποιήστε την επιλογή Clear για εκκαθάριση της
δρομολόγησης, αλλά διατήρηση της επιλεγμένης διάταξης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του
συστήματος. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες
πληροφορίες. 

Διάταξη οθονών
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4.2 Κλωνοποίηση οθονών

Γενικές πληροφορίες

①

②
Εικόνα 41  

Με τα συστήματα Curve, η κύρια(ες) οθόνη(ες) είναι απολύτως λειτουργική(ές) και εναλλάξιμη(ες).
Εάν χρησιμοποιείται βοηθητική οθόνη, η χρήση της περιορίζεται ως κλώνος της κύριας οθόνης.

Αρ. Στοιχείο

① Βοηθητική οθόνη

②

Εικονίδιο κλωνοποίησης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κλωνοποιήσετε μια οθόνη μέσω βοηθητικής οθόνης, εμφανίζεται το εικο-
νίδιο κλωνοποίησης ②. Η αλληλεπίδραση με μια κλωνοποιημένη βοηθητική οθόνη είναι
αδύνατη. 

Η αναλογία διαστάσεων σε εξωτερικές οθόνες μπορεί να είναι εσφαλμένη. Για να διασφαλίσετε ότι
η εξωτερική οθόνη έχει σωστές διαστάσεις, εκτελέστε μια μέτρηση κύκλου ή ανοίξτε μια
υπάρχουσα εικόνα που περιέχει έναν κύκλο (π.χ. χρησιμοποιήστε τον ήδη αποθηκευμένο ασθενή
με όνομα BRAINLABTESTPATIENT, εάν διατίθεται). Εάν ο κύκλος εμφανιστεί μακρόστενος ή
παραμορφωμένος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της
Brainlab.

Μη συμβατή ανάλυση οθόνης

Εάν μια συνδεδεμένη οθόνη έχει μη συμβατή ανάλυση και επιχειρήσετε την προβολή λογισμικού
πλοήγησης, εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει ότι εντοπίστηκε μη συμβατή ανάλυση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες ροής και εγγραφής μπορεί να περιοριστούν σε οθόνες με μη συμβατή
ανάλυση. 

Πώς να κλωνοποιήσετε οθόνες (επιλογή 1)

Όταν γίνεται κλωνοποίηση οθόνης, υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης και με τις δύο οθόνες με
πλήρη λειτουργικότητα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΘΟΝΩΝ
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①②

Εικόνα 42  

Βήμα

1. Με το δάχτυλό σας, πατήστε και σύρετε την οθόνη προέλευσης ① στην οθόνη προορι-
σμού ②.

2. Σηκώστε το δάχτυλο από την οθόνη.
Η οθόνη έχει πλέον κλωνοποιηθεί.

Πώς να κλωνοποιήσετε οθόνες (επιλογή 2)

②

①

Εικόνα 43  

Βήμα

1. Επιλέξτε το σύμβολο κλωνοποίησης οθόνης ① στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης προο-
ρισμού.

2. Επιλέξτε το κουμπί Clone ②.

3. Επιλέξτε την οθόνη προέλευσης. Η οθόνη έχει πλέον κλωνοποιηθεί.

Κλωνοποίηση οθονών
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4.3 Θολή οθόνη

Γενικές πληροφορίες

Η κλωνοποιημένη οθόνη εμφανίζεται θολή εάν η κύρια οθόνη δεν ενημερώνεται. Εάν συμβεί αυτό,
κλείστε το Content Manager στην κύρια οθόνη.

Εικόνα 44  

Ακολουθούν πιθανά σενάρια όπου μπορεί να προκύψει θολή οθόνη:
• Κλωνοποιημένες οθόνες: Εάν ανοίξετε το Content Manager πάνω σε μια εφαρμογή που
λειτουργεί στην κύρια οθόνη, η κλωνοποιημένη οθόνη θα εμφανίζεται θολή.

• Οθόνες συνδεδεμένων συστημάτων (π.χ. Buzz συνδεδεμένο σε Curve): Εάν ανοίξετε το
Content Manager πάνω σε μια εφαρμογή που λειτουργεί στην κύρια οθόνη, η οθόνη του
συνδεδεμένου συστήματος θα εμφανίζεται θολή. Ωστόσο, εάν η εφαρμογή λειτουργεί σε άλλη
οθόνη που δεν σχετίζεται με το Content Manager, τότε η συνδεδεμένη οθόνη δεν θα
εμφανίζεται θολή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΘΟΝΩΝ
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4.4 Τρισδιάστατες στερεοσκοπικές οθόνες

Γενικές πληροφορίες

①

Εικόνα 45  

Οι συνδεδεμένες τρισδιάστατες στερεοσκοπικές οθόνες εμφανίζονται με το εικονίδιο 3D ①. Οι
τρισδιάστατες απεικονίσεις στερεοσκοπικού ήχου μπορούν να προβληθούν μόνο σε οθόνες που
φέρουν αυτό το εικονίδιο.

Τρισδιάστατες στερεοσκοπικές οθόνες
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4.5 Λειτουργίες ροής

Ροή

Η ροή των δεδομένων που εξάγει μια οθόνη είναι δυνατή και μπορεί να προβληθεί μέσω του Live
Stream Portal.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα και ευελιξία της λειτουργίας ροής εξαρτάται από την άδεια και τη
διαμόρφωση του συστήματός σας. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για
περισσότερες πληροφορίες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή βίντεο μεταδίδεται με καθυστέρηση αρκετών δευτερολέπτων και σε
συμπιεσμένη μορφή. Το περιεχόμενο που μεταδίδεται δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
διαγνωστικούς σκοπούς. 

Πώς γίνεται η ροή βίντεο

Βήμα

1.
Πατήστε Stream στην επιλεγμένη οθόνη.
Ένα πορτοκαλί πλαίσιο υποδεικνύει τη ροή της οθόνης σε ένα απομακρυ-
σμένο σύστημα.

2. Για τη διακοπή της ροής, πατήστε ξανά Stream.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΘΟΝΩΝ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 Patient Data Manager Έκδ. 2.5 69



4.6 Λειτουργίες εγγραφής

Εγγραφή

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή των δεδομένων που προβάλλει μια οθόνη και να τα
εξαγάγετε για μεταγενέστερη προβολή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα και ευελιξία της λειτουργίας εγγραφής εξαρτάται από την άδειά σας
και τη διαμόρφωση του συστήματος. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για
περισσότερες πληροφορίες. 

Αποθήκευση και εξαγωγή εγγραφών

Όλες οι εγγραφές μιας συνεδρίας αποθηκεύονται στα δεδομένα ασθενή.
Υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στις εγγραφές μέσω του OR Portal, εφόσον το
σύστημα είναι σε λειτουργία και συνδεδεμένο στο δίκτυο του νοσοκομείου.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα εξαγωγής των εγγραφών σε μια συσκευή αποθήκευσης USB μέσω
του μενού Export.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πρόσθετες λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής για δεδομένα DICOM Σελίδα 59
Πώς γίνεται η προβολή στιγμιότυπων οθόνης και εγγραφών Σελίδα 74

Πώς γίνεται η εγγραφή βίντεο

Βήμα

1.
Επιλέξτε Record στην επιλεγμένη οθόνη.
Γύρω από την οθόνη, εμφανίζεται ένα πορτοκαλί πλαίσιο που υποδεικνύει
ότι γίνεται εγγραφή.

2. Για τη διακοπή της εγγραφής, πατήστε ξανά Record.

Λειτουργίες εγγραφής
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4.7 Λήψη στιγμιότυπων οθόνης

Αποθήκευση και εξαγωγή στιγμιότυπων οθόνης

Όταν επιλέγετε έναν ασθενή, όλα τα στιγμιότυπα οθόνης από την τρέχουσα συνεδρία
αποθηκεύονται στα δεδομένα ασθενούς.
Υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα στιγμιότυπα οθόνης μέσω του OR Portal,
εφόσον το σύστημα είναι σε λειτουργία και συνδεδεμένο στο δίκτυο του νοσοκομείου.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα εξαγωγής των στιγμιότυπων οθόνης σε μια συσκευή αποθήκευσης
USB ή σε μια θέση δικτύου μέσω του μενού Export.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πρόσθετες λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής για δεδομένα DICOM Σελίδα 59
Πώς γίνεται η προβολή στιγμιότυπων οθόνης και εγγραφών Σελίδα 74

Πώς να λάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης

Βήμα

Screenshot

Επιλέξτε Screenshot για να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο της επιλεγμέ-
νης οθόνης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΘΟΝΩΝ
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4.8 Live Stream Portal

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Live Stream Portal με ορισμένες εφαρμογές.

Λειτουργία λήξης χρονικού ορίου

Το Live Stream Portal διαθέτει αυτόματη λειτουργία λήξης χρονικού ορίου. Εάν το χρονικό όριο
λήξει, πρέπει να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να συνδεθείτε ξανά για την προβολή της
ροής.
Για την προσαρμογή της διάρκειας του χρονικού ορίου, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη
της Brainlab.

Πώς γίνεται η προβολή ζωντανής ροής

Εικόνα 46  

Βήμα

1. Καταχωρήστε το URL του Live Stream Portal στο πρόγραμμα περιήγησης web που χρη-
σιμοποιείτε.

2. Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια σύνδεσης στον διακομιστή σας.

3. Επιλέξτε τη ροή που θέλετε να προβάλετε από τις προεπισκοπήσεις.
Ανοίγει η ροή.
Επιλέξτε ξανά τη ροή για προβολή σε πλήρη οθόνη.

4. Για έξοδο, επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στη ροή για να την ελαχιστοποιήσετε και στη συν-
έχεια επιλέξτε Back.

Live Stream Portal

72 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.1 Patient Data Manager Έκδ. 2.5



4.9 OR Portal

Γενικές πληροφορίες

Το OR Portal καθιστά δυνατή την προβολή εγγραφών και στιγμιότυπων οθόνης μέσω
απομακρυσμένου υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το OR Portal μόνο σε συστήματα Windows. 

Πληροφορίες πρόσβασης

Το σύστημα πρέπει να είναι σε λειτουργία και συνδεδεμένο στο δίκτυο του νοσοκομείου για
πρόσβαση στα δεδομένα μέσω του OR Portal.
Το URL για πρόσβαση στο OR Portal είναι μοναδικό για κάθε σύστημα και πρέπει να
διαμορφωθεί από το τμήμα IT του νοσοκομείου.
Εάν έχετε απορίες σχετικά με την πρόσβαση στο OR Portal, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του
τμήματος IT του νοσοκομείου ή το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το OR Portal είναι συμβατό με τα συνηθέστερα προγράμματα περιήγησης web. 

Πώς να συνδεθείτε στο OR Portal

Εικόνα 47  

Βήμα

1. Καταχωρήστε το URL στο πρόγραμμα περιήγησης web που χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε Buzz συνδεδεμένο σε Curve, καταχωρήστε το URL του
Buzz. 

2. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

3. Επιλέξτε OK για να συνδεθείτε στο OR Portal.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΘΟΝΩΝ
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Πώς γίνεται η προβολή στιγμιότυπων οθόνης και εγγραφών

Εικόνα 48  

Βήμα

1. Επιλέξτε τον σχετικό ασθενή στο OR Portal.
Ανοίγει μια αναπτυσσόμενη λίστα με όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα.

2. Επιλέξτε τα σχετικά δεδομένα.

3. Επιλέξτε εξαγωγή ή προβολή των δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει διαθέσιμο αρχείο ZIP για λήψη όλων των δεδομένων ταυτόχρονα. 

OR Portal
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Πώς να αποσυνδεθείτε από το OR Portal

①

Εικόνα 49  

Βήμα

1. Επιλέξτε Sign out ① στην κύρια οθόνη του OR Portal.

2. Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης για να αποσυνδεθείτε εντελώς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΘΟΝΩΝ
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OR Portal
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5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
5.1 Λειτουργία σύνδεσης

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα πλοήγησης ή έναν υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με
εγκατεστημένο Patient Data Manager σε ένα σύστημα Buzz. Με αυτόν τον τρόπο, καθίστανται
δυνατά τα εξής:
• Χρήση πρόσθετης οθόνης αφής.
• Ικανότητα χρήσης όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών σε οποιοδήποτε σύστημα.
• Προβολή όλων των πηγών βίντεο που είναι συνδεδεμένες σε κάθε σύστημα.

Ταχύτητα ενημέρωσης εικόνας

Η ταχύτητα ενημέρωσης εικόνας εξαρτάται από την ποιότητα σύνδεσης δικτύου. Ο υψηλός
βαθμός χρήσης του δικτύου μπορεί να επιφέρει μείωση της ταχύτητας ενημέρωσης εικόνας.

Σύνδεση σε ολοκληρωμένη χειρουργική αίθουσα

Κατά κανόνα, σε μια ολοκληρωμένη χειρουργική αίθουσα με σύστημα πλοήγησης τοποθετημένο
στην οροφή και σύστημα Buzz, τα δύο συστήματα είναι διαρκώς συνδεδεμένα όταν βρίσκονται σε
λειτουργία.
Κανένα από τα βήματα της διαδικασίας σύνδεσης των συστημάτων δεν γίνεται χειροκίνητα.

Κουμπιά σύνδεσης

Κουμπί Λειτουργία

• Ανοίγει μια λίστα με διαθέσιμα συστήματα Buzz.
• Επιλέξτε το σχετικό σύστημα Buzz από τη λίστα για να γίνει η σύνδεση των συ-
στημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενεργοποίηση των συνδέσεων μπορεί να γίνει μόνο από τον σταθμό
πλοήγησης ή τον υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με εγκατεστημένο Patient
Data Manager. 

Ακυρώνει ένα αίτημα σύνδεσης προτού η σύνδεση γίνει αποδεκτή/απορριφθεί στο
σύστημα Buzz.

Επιλέξτε Accept στο Buzz για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, πρέπει να γίνει αποδεκτή στο Buzz. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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Κουμπί Λειτουργία

Επιλέξτε Reject στο Buzz για να απορρίψετε τη σύνδεση.

Επιλέξτε Settings για να δείτε τις τρέχουσες συνδέσεις, καθώς και την επιλογή
αποσύνδεσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κύρια οθόνη του Content Manager Σελίδα 45

Λειτουργία σύνδεσης
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5.2 Σύνδεση και αποσύνδεση συστημάτων

Σύνδεση και αποσύνδεση

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη σύνδεση στο Buzz και την αποσύνδεση από αυτό.

Σύνδεση σε συστήματα χωρίς Content Manager

Για να επιτευχθεί η σύνδεση του Buzz σε ένα σύστημα πλοήγησης που δεν διαθέτει Content
Manager, η διαμόρφωση της σύνδεσης θα πρέπει να γίνει από το τμήμα υποστήριξης της
Brainlab. Μόλις γίνει η διαμόρφωση, συνδεθείτε πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο στο Content
Manager.
Ανάλογα με τη διαμόρφωση:
• Πιθανόν να χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.
• Πιθανόν να έχετε μόνο δικαίωμα προβολής ή πλήρη έλεγχο του συστήματος πλοήγησης.

Πώς γίνεται η σύνδεση σε ένα σύστημα Buzz

Βήμα

1.

Στο σύστημα πλοήγησης, επιλέξτε Connect στην κύρια οθόνη του Content
Manager.

2. Επιλέξτε το σχετικό σύστημα Buzz από τη λίστα.

3.

Επιλέξτε Accept στο σύστημα Buzz.
Τα συστήματα είναι πλέον συνδεδεμένα.

Πώς γίνεται η αποσύνδεση των συστημάτων

Για να αποσυνδέσετε το σύστημα πλοήγησης από το Buzz, έχετε δύο επιλογές.

Βήμα

1. Επιλέξτε Settings.

2. Επιλέξτε Disconnect στην περιοχή Connections.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε αποσύνδεση επιλέγοντας Exit, έπειτα New
treatment. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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5.3 Χρήση συνδεδεμένων συστημάτων

Εκτέλεση λογισμικού

Η εκκίνηση λογισμικού μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε συσκευή, αλλά η εκτέλεσή του θα πρέπει
πάντα να γίνεται με το σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένο.
Οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο σύστημα πλοήγησης (π.χ. DICOM Viewer) μπορούν
να εκτελούνται μόνο με το Buzz όταν χρησιμοποιούνται συνδεδεμένα συστήματα. Επιπλέον,
μπορεί να εκκινηθεί μόνο μία φορά.

Προβολή πηγών βίντεο

Η προβολή πηγών βίντεο μπορεί να γίνει σε μία ή και στις δύο συσκευές, ανεξάρτητα από το πού
είναι συνδεδεμένη η πηγή βίντεο.

Περιορισμοί

• Εάν έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από ένα συστήματα Buzz, μόνο ένα μπορεί να είναι
συνδεδεμένο στο σύστημα πλοήγησης τη φορά.

• Το Content Manager μπορεί να προβληθεί σε μία μόνο οθόνη τη φορά. Επιλέξτε το κουμπί
αρχικής σελίδας για να ανοίξετε το Content Manager στην τρέχουσα οθόνη σας. Αμέσως θα
κλείσει στην οθόνη που ήταν ενεργή προηγουμένως.

• Για να εμφανιστεί μια εφαρμογή πλοήγησης στο Buzz, θα πρέπει να εμφανίζεται και στο
σύστημα πλοήγησης. Ομοίως, μια εφαρμογή προγραμματισμού πρέπει να εμφανιστεί στο
Buzz, ώστε να είναι δυνατή η προβολή της σε σύστημα πλοήγησης.

Χρήση συνδεδεμένων συστημάτων
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5.4 Υπολογιστής χειρουργικής αίθουσας με
εγκατεστημένο Patient Data Manager

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με εγκατεστημένο Patient Data
Manager σε ένα σύστημα Buzz.
Κατά τη σύνδεση:
• Η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με εγκατεστημένο Patient Data

Manager μπορεί να προβληθεί στις διαδραστικές οθόνες αφής.
• Το σύστημα Buzz, το λογισμικό προγραμματισμού και οι λειτουργίες εγγραφής/ζωντανής ροής
μπορούν να ελέγχονται συνολικά μέσω του υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με
εγκατεστημένο Patient Data Manager.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την άδειά σας. 

Εικονίδιο χειρουργικής αίθουσας

Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, εμφανίζεται το εικονίδιο του υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με
εγκατεστημένο Patient Data Manager στην περιοχή TOOLS της κύριας οθόνης του Content
Manager.
Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο για να προβάλετε την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή
χειρουργικής αίθουσας με εγκατεστημένο Patient Data Manager σε άλλη οθόνη.

Λειτουργία ελαχιστοποίησης

Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το Content Manager στον υπολογιστή χειρουργικής αίθουσας με
εγκατεστημένο Patient Data Manager πιέζοντας το κουμπί ελαχιστοποίησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Content Manager και οι υπόλοιπες εφαρμογές λογισμικού μπορούν επίσης να
ελαχιστοποιηθούν με τη συντόμευση πληκτρολογίου Alt + tab. 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κύρια οθόνη του Content Manager Σελίδα 45

Πώς γίνεται η σύνδεση και η αποσύνδεση

Βήμα

1.

Για να συνδεθείτε σε ένα σύστημα Buzz, πατήστε Connect στον υπολογι-
στή χειρουργικής αίθουσας με εγκατεστημένο Patient Data Manager.

2. Για να αποσυνδεθείτε, κλείστε το Content Manager στον υπολογιστή χειρουργικής αίθου-
σας με εγκατεστημένο Patient Data Manager.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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5.5 Απομακρυσμένος έλεγχος

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου σας επιτρέπει να ελέγχετε ένα σύστημα Buzz μέσω μιας
συσκευής tablet.

Συμβατότητα

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε tablet μεγέθους οθόνης τουλάχιστον 7 ιντσών.

Πριν ξεκινήσετε

Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίσει ότι η συσκευή tablet είναι κατάλληλα προετοιμασμένη
για χρήση σε περιβάλλον χειρουργικής αίθουσας και ότι γίνεται σωστή χρήση της.

Περιορισμοί

• Το λογισμικό πλοήγησης δεν μπορεί να προβληθεί σε συσκευή tablet.
• Η λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου μπορεί να είναι ενεργή μόνο σε μία συσκευή tablet τη
φορά.

Πώς ενεργοποιείται η λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου

Εικόνα 50  

Βήμα

1. Επιλέξτε το εικονίδιο Remote Control στην κύρια οθόνη του Content Manager.
Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τα επόμενα βήματα στο παράθυρο διαλόγου REMOTE
CONTROL.

2. Συνδέστε τη συσκευή tablet στο δίκτυο WiFi που αναφέρεται στο πεδίο WIFI NAME.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι εμφανής ή κρυμμένος
ανάλογα με τη διαμόρφωση του τμήματος υποστήριξης της Brainlab. 

3. Ανοίξτε το URL που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης του tablet για να ξεκινήσει η
σύνδεση απομακρυσμένου ελέγχου.
Πλέον μπορείτε να ελέγχετε το Content Manager μέσω της συσκευής tablet και του
Buzz.

Απομακρυσμένος έλεγχος
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο απομακρυσμένος έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει μόνο μέσω του παραθύρου
διαλόγου REMOTE CONTROL στο Buzz. Η σύνδεση μόνο μέσω της συσκευής tablet είναι
αδύνατη. 

Πώς γίνεται η αποσύνδεση της λειτουργίας απομακρυσμένου ελέγχου

Εικόνα 51  

Βήμα

1. Επιλέξτε το εικονίδιο Remote Control στην κύρια οθόνη του Content Manager.

2. Επιλέξτε Disconnect στο παράθυρο διαλόγου REMOTE CONTROL.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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5.6 Βιντεοδιάσκεψη

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία βιντεοδιάσκεψης καθιστά δυνατή την επικοινωνία δύο μερών με δυνατότητα ήχου και
βίντεο, με σύνδεση μεταξύ:
• Buzz και Buzz
• Buzz και υπολογιστή
• Υπολογιστή και υπολογιστή

Συμβατότητα

Η βιντεοδιάσκεψη σε υπολογιστή είναι συμβατή μόνο με το πρόγραμμα περιήγησης Google
Chrome.

Εκκίνηση της λειτουργίας βιντεοδιάσκεψης

• Buzz: Αφού συνδεθείτε, έχετε αυτομάτως τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε βιντεοδιάσκεψη.
• Υπολογιστής: Για να ξεκινήσετε μια βιντεοδιάσκεψη σε υπολογιστή, εισαγάγετε το URL
πρόσβασης στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome. Τα διαπιστευτήρια σύνδεσης είναι τα ίδια
που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση στο OR Portal.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον υπολογιστή, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε το μικρόφωνο και την κάμερα
που θα χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση μέσω υπολογιστή που δεν
διαθέτει βιντεοκάμερα. 

Έλεγχος μικροφώνου και κάμερας

Έλεγχος Λειτουργία

Σύρετε το διακόπτη Microphone προς τα αριστερά για σίγαση του
μικροφώνου σας.

Σύρετε το διακόπτη Camera προς τα αριστερά για να απενεργο-
ποιήσετε την κάμερά σας.
• Το παράθυρο βίντεο που δείχνει εσάς θα εμφανίζεται με γκρι
χρώμα.

• Η επαφή σας δεν θα μπορεί πλέον να σας δει.

Βιντεοδιάσκεψη
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Πώς να πραγματοποιήσετε μια κλήση

Εικόνα 52  

Βήμα

1. Πατήστε το εικονίδιο Video Conferencing στην κύρια οθόνη του Content Manager
(Buzz μόνο).

2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε από τη λίστα επαφών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λίστα επαφών εμφανίζονται μόνο οι συνδεδεμένες επαφές Οι επαφές είναι
χρήστες Windows και διαμορφώνονται από το τμήμα IT του νοσοκομείου. 

3. Πατήστε Call.
Η σύνδεση επιτυγχάνεται όταν η επαφή σας απαντά την κλήση.

Πώς πραγματοποιείτε αποδοχή ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Ένα ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί για την εισερχόμενη κλήση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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Εικόνα 53  

Βήμα

1. Πατήστε το εικονίδιο Video Conferencing στην κύρια οθόνη του Content Manager
(Buzz μόνο).

2. Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα, μπορείτε:
• Να επιλέξετε Answer για αποδοχή της εισερχόμενης κλήσης.
• Να επιλέξετε Decline για απόρριψη της εισερχόμενης κλήσης.

Πώς να τερματίσετε μια κλήση

Βήμα

Επιλέξτε End Call.
Η βιντεοδιάσκεψη τερματίστηκε.

Βιντεοδιάσκεψη
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