
DICOM VIEWER
Version 2.2

Softwarebrugervejledning
Revision 1.0
Copyright 2015, Brainlab AG Germany. Alle rettigheder forbeholdes.





INDHOLDSFORTEGNELSE
GENERELLE OPLYSNINGER ...........................................................................................5

Kontaktoplysninger ...................................................................................................................................5

Juridiske oplysninger ...............................................................................................................................6

Symboler ......................................................................................................................................................7

Tilsigtet brug ...............................................................................................................................................8

Kompatibilitet med medicinsk udstyr....................................................................................................9
Brainlab-software .........................................................................................................................................9
Ikke-Brainlab-software ...............................................................................................................................10

Uddannelse og dokumentation.............................................................................................................11

DICOM VIEWER ...........................................................................................................................13

Softwareoversigt ......................................................................................................................................13

Visning........................................................................................................................................................17
Rekonstruktionsvisninger ...........................................................................................................................22
PDF-fremviser............................................................................................................................................23

Måling .........................................................................................................................................................24
Afstandsmåling ..........................................................................................................................................25
Måling af diameter .....................................................................................................................................26
Måling af vinkler .........................................................................................................................................27
Ekstra målefunktioner ................................................................................................................................28

Baner...........................................................................................................................................................29
Oprettelse af baner ....................................................................................................................................29
Verificering af baner ...................................................................................................................................33

3D-funktioner ............................................................................................................................................36
Redigering af 3D-visualiseringer ................................................................................................................38

INDEKS ................................................................................................................................................39

INDHOLDSFORTEGNELSE

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 DICOM Viewer Ver. 2.2 3



INDHOLDSFORTEGNELSE

4 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 DICOM Viewer Ver. 2.2



1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

Hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne vejledning, eller hvis du har
spørgsmål eller problemer, skal du kontakte Brainlab-support:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Central- og Sydameri-
ka

Tlf.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brasilien Tlf.: (0800) 892-1217

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 (900) 649 115

Frankrig og fransktalende regioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tlf.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Forventet brugslevetid

Brainlab yder fem års service på softwaren. I denne periode tilbydes der både
softwareopdateringer og support på brugsstedet.

Feedback

På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne vejledning indeholde fejl.
Kontakt os gerne på igs.manuals@brainlab.com, hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre
denne vejledning.

Producent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

GENERELLE OPLYSNINGER

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 DICOM Viewer Ver. 2.2 5



1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder oplysninger, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke er Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Integreret tredjeparts-software

• Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
• Denne software indholder OpenJPEG-biblioteket. En fyldestgørende beskrivelse af

ophavsrettigheder, ansvarsfraskrivelser og licenser findes under http://www.openjpeg.org.

CE-mærkat

CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de grundlæggende krav i
Rådets direktiv 93/42/EØF, direktivet om medicinsk udstyr.
I henhold til Rådets regler er DICOM Viewer 2.2 et produkt i klasse IIb.

BEMÆRK: CE-mækningens gyldighed kan kun bekræftes for produkter, som er fremstillet af
Brainlab.
 

Bortskaffelsesvejledning

Elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes i henhold til gældende love og regulati-
ver. Der er oplysninger om direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Wa-
ste Electrical and Electronic Equipment directive, WEEE) på:
http://www.brainlab.com/weee

Salg i USA

Ifølge amerikansk føderal lovgivning kan denne enhed kun sælges af eller efter ordre fra en læge.

Juridiske oplysninger
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om potentiel personskade, dødsfald eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om mulige problemer med enheden. Sådanne problemer
omfatter enhedens funktionsfejl, svigt, beskadigelse af enheden eller skade på ejendom.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er formateret med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tip.
 

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4 Tilsigtet brug

Indikationer for anvendelse

DICOM Viewer 2.2 er et system, der er beregnet til visning af medicinske billeder. Softwaren kan
overføre billeder til og fra billedarkiverings- og kommunikationssystemer (PACS), filservere eller
flytbare lagringsmedier. Den indeholder funktioner til billedmanipulation, grundlæggende målinger
og 3D-visualisering (rekonstruktioner og volumengengivelse). Funktioner til planlægning af
navigering omfatter multimodalitets-billedfusion samt oprettelse af objekter og baner. Den er ikke
beregnet til primær billeddiagnose eller gennemgang af mammografibilleder.

Tilsigtet bruger

Softwarens tilsigtede brugere er kirurger og sundhedsfagligt personale.

Brugssted

Brugsstedet skal være indendørs, normalt på et hospital eller i kliniske omgivelser.

Gennemgang af plausibilitet

Før enhver patientbehandling skal plausibiliteten af samtlige de oplysninger, der sendes til
eller fra enheden, undersøges.

Ansvar

Dette system er alene en ekstra hjælp til kirurgen eller brugeren og kan ikke på nogen
måde overflødiggøre eller gøre det ud for kirurgens eller brugerens erfaring og/eller ansvar
under brugen.

Tilsigtet brug
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk udstyr
1.5.1 Brainlab-software

Kompatibel medicinsk software fra Brainlab

DICOM Viewer 2.2 er kompatibel med:
• Content Manager 2.x/Patient Selection 4.x
• DICOM Proxy 3.x

Anden Brainlab-software

Anden kompatibel Brainlab-software kan blive markedsført efter udgivelsen af denne
brugervejledning. Kontakt Brainlab-support i tilfælde af spørgsmål vedrørende softwares
kompatibilitet med DICOM Viewer 2.2.
Kontakt Brainlab-support med henblik på oplysning om programmernes kompatibilitet, hvis der
aktuelt køres med andre softwareversioner end de ovenfor nævnte.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.5.2 Ikke-Brainlab-software

Godkendelse

DICOM Viewer indeholder medicinsk software. Installationsegenskaberne eller
konfigureringsindstillingerne må ikke ændres af personer, der ikke er uddannet/autoriseret af
Brainlab (undtagen lokale kontoindstillinger vedrørende systemets sikkerhed).

Kompatibel ikke-Brainlab-software

DICOM Viewer er kompatibel med:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows Server 2008

BEMÆRK: Kontakt Brainlab-support for oplysninger om andre kompatible ikke-Brainlab-
softwareprogrammer.
 

DICOM-overensstemmelse

DICOM-overensstemmelseserklæringerne findes på Brainlabs hjemmeside: www.brainlab.com/
dicom

Medicinsk elektrisk udstyr

For informationer der handler om konfigurering af medicinsk elektrisk udstyr, henvises der til den
relevante systembrugervejledning og den tekniske brugervejledning.

Kompatibilitet med medicinsk udstyr
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1.6 Uddannelse og dokumentation

Målgruppe

Denne brugervejledning er beregnet til kirurger og/eller disses medarbejdere.

Brainlab-uddannelse

For at opnå en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere, før de anvender
systemet, deltage i et uddannelsesprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Dokumentation

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software, som skal anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet:
• Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
• Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledninger
• Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
• Beskrivelse af systemopsætningen på operationsstuen
• Detaljerede softwareanvisninger

Instrumentbrugervejlednin-
ger Detajlerede anvisninger om instrumenthåndtering

Vejledning i rengøring, des-
infektion og sterilisering

Oplysninger om rengøring, desinfektion og sterilisering af instru-
menter

Systembrugervejledninger Omfattende oplysninger om systemopsætning

Tekniske brugervejledninger Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, herunder specifi-
kationer og compliance

GENERELLE OPLYSNINGER
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Uddannelse og dokumentation
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2 DICOM VIEWER
2.1 Softwareoversigt

Generelle oplysninger

DICOM Viewer kan f.eks. bruges til:
• At få vist medicinske billeder og Brainlab-behandlingsplaner
• At sammenligne billedsæt fra flere forskellige undersøgelser
• At udføre windowing- og målingsfunktioner
• Udføre grundlæggende behandlingsplanlægning

Valg af data

Når du åbner DICOM Viewer, bliver du bedt om at vælge data til visning.

①

④

③

②

Figur 1 

Trin

1.

Vælg det datasæt ①, du ønsker at bruge.
Datasæt med sort baggrund ② hører til en behandlingsplan. Tryk på et vilkårligt datasæt
for at vælge alle behandlingsplanens datasæt.
Dataene vises i området SELECTED DATA ③.

2. Vælg OK ④ for at fortsætte.

Dataegenskaber

DICOM VIEWER
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②①

Figur 2 
Når du vælger de data, der skal bruges med DICOM Viewer, vises dataegenskaberne på
skærmen til valg af data. Eksempelvis afstanden mellem de scannede skiver ① eller
objektvolumen ② på planlagte objekter.

Volumenberegning er baseret på faktorer såsom billedkvalitet, billedets opløsning og
skivetykkelse, og den kan variere i forhold til det fremhævede objekts faktiske volumen.

Scanningsanvisninger

Der kan bestilles detaljerede scanningsanvisninger for din foretrukne modalitet og planlagte
behandlingskombination fra Brainlab-support. For at få de bedst mulige resultater fra dit
behandlingsplanlægningssystem anbefales det på det kraftigste at følge anvisningerne i den
relevante scanningsprotokol.

DICOM-billeder skal have en kvadreret pixelstørrelse. Der er ingen begrænsning for
matricestørrelsen. Ved eksport med Brainlab-formatet anbefales det at bruge
512 x 512 pixels for at undgå interpolationsartefakter. Pixel- og matricestørrelse skal være
konstante i hver enkelt serie.

Skærmbilledlayout

①

②

Figur 3 

Softwareoversigt
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Nr. Område Forklaring

① Hovedmenu

Menu med tilgængelige funktioner.
Vælg og hold fast i hovedmenuen for at bevæge den til den anden
side af skærmen.
BEMÆRK: De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af din
licens.
 

② Valgt billede Filnavnet og ikonerne er fremhævet på de(t) valgte billede(r).

Overordnede knapper

Tryk på den relevante knap for at aktivere funktionen.
Afhængigt af navigeringssoftwaren kan ændringer af baner, billedkoordinering, windowing og
punkter opdateres i navigeringssoftwaren ved tryk på Done. Vær opmærksom på, at ændringer
foretaget i navigeringssoftwaren muligvis ikke kan importeres og vises i DICOM Viewer, før
navigeringssoftwaren er blevet lukket.

Knap Funktion Se

Home: Går tilbage til Content Manager. Alle ændringer
(f.eks. valgte datasæt, windowing, baner, punktmålinger,
beskårne felter, 3D-tærskler) gøres automatisk tilgæn-
gelige for andre softwareprogrammer.
BEMÆRK: Ikke tilgængelig, hvis der findes en hardwa-
reknap (se den relevante systembrugervejledning for
din platform, f.eks. Curve, Buzz eller Kick).
 

Software-
brugervej-
ledning

Data: Vender tilbage til datavalget for den valgte patient. Side 13

Viewing: Indstillinger for billedvisning. Side 17

Measuring: Indstillinger for billedmåling (vinkler, afstan-
de osv.) og kommentarer. Side 24

3D Options: Opretter 3D-visualiseringer, beskærer bille-
der og vælger et interesseområde. Side 36

Trajectories: Planlægger baner. Side 29

Done: Fortsæt, og anvend de planlagte data. Alle ændringer gemmes
automatisk.

DICOM VIEWER
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Knap Funktion Se

Back: Spørger, om du ønsker at gemme ændringerne, før du går til-
bage til Content Manager.

Vælg Save for at gøre data tilgængelige for andre softwareprogram-
mer.
Vælg Discard for at slette data.
Vælg Cancel for at blive på DICOM Viewer-siden.

Softwareoversigt
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2.2 Visning

Generelle oplysninger

Viewing-funktionerne giver grundlæggende indstillinger for billedmanipulation. Ændringer udføres
på det aktuelle billedsæt og dets rekonstruktioner.

Retning

Der vises en figur af et menneske nederst til venstre i hver visning for at angive bil-
ledets retning.

Grundlæggende visningsknapper

De grundlæggende visningsknapper er altid tilgængelige i DICOM Viewer.

Knap Funktion

Scroll: Træk fingeren:
• Til højre eller nedad for at gå fremad igennem sættet
• Til venstre eller opad for at gå tilbage igennem sættet
• Som alternativ bruges pilene i billedet for at rulle

Zoom: Træk fingeren:
• Op for at zoome ud
• Ned for at zoome ind

Pan: Træk billedet til den ønskede position, eller tryk på billedet for at centrere bil-
ledet i dette punkt.

Reconstructions (side 22): Åbner rekonstruktionsvalg.

Maximize/Minimize (side 21): Maksimerer/minimerer det valgte billede.

Close Image (side 20): Lukker det valgte billede.

Scroll Arrows: Ruller igennem billedskiverne.

DICOM VIEWER
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Visningsfunktioner

Knap Funktion

Add View (side 22): Åbner rekonstruktionsvalg.

Increase: Øger antallet af viste skiver.

Decrease: Reducerer antallet af viste skiver.

Thickness: Opretter en gennemsnitstykkelse fra direkte tilstødende skiver.

Windowing: Regulerer lysstyrken (op og ned) og kontrasten (venstre og højre).

Align (side 19): Gør det muligt at justere orienteringen af scannede data. 

Flip: Træk fingeren på tværs af det billede, der ønskes spejlvendt.
• Lodret, for at spejlvende billedet om den vandrette akse
• Vandret, for at spejlvende billedet om den lodrette akse

Reset: Nulstiller alle skiver til de oprindelige visningsindstillinger.

Linked View (side 19): Sammenkæder flere billeder eller billedsæt på skærmen.

Screenshot (ny reference): Tager et skærmbillede af den aktuelle visning.

Visning
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Thickness-funktionen

② ③

①
Figur 4 

Thickness-funktionen er kun tilgængelig for originale skiver, hvis:
• Afstanden mellem skiverne er den samme for hele datasættet
• Den maksimale afstand mellem skiverne er 2 mm, og
• Den maskimale forskel i afstanden mellem skiverne og skivernes tykkelse ikke overskrider

10 %.
BEMÆRK: Der kan ikke oprettes et gennemsnit for aksiale, sagitale eller koronale
rekonstruktioner.
 

Nr. Forklaring

① Skydebjælke til justering af skivetykkelsen. Tykkelsens interval afhænger af afstanden
mellem skiverne og kan ikke overskride en maksimumtykkelse på i alt 6 mm.

② Gennemsnitstykkelsen er anført i headeren (over for ”AVERAGE”).

③ Et felt angiver tykkelsen for området, som gennemsnittet er beregnet for.

Funktionen Align

Funktionen Align gør det muligt at ændre patientens orientering i datasættet.
Hvis patienten for eksempel blev scannet i aksial position (liggende på ryggen eller på maven)
men med hovedet bøjet, vil de scannede datas label ikke passe med orienteringen. Dette kan
korrigeres ved at justere dataene, således at de svarer til labelet i den pågældende visning.
BEMÆRK: Det anbefales at benytte rekonstruktioner i stedet for de originale datasætskiver, når
Align-funktionen anvendes.
 

Krav til sammenkædet visning

Linked View sammenkæder flere forskellige billeder eller billedsæt. Alle handlinger, der udføres
på ét sæt (f.eks. rotation), udføres også på de sammenkædede visninger.
For at kunne bruge Linked View skal billederne/billedsættene enten:

DICOM VIEWER
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• Være en del af det samme billedsæt eller den samme rekonstruktion eller
• Fusioneres (ved hjælp af Brainlab-software eller en scanner)

Sådan redigeres layout

③

②①

Figur 5 

Trin

1. Tryk på Increase eller Decrease ③ for at justere, hvor mange skiver der skal vises ad
gangen.

2.
Valgfrit:
• Åbn billedrekonstruktioner via knappen Reconstructions ① (se side 22).
• Brug knappen Close Image ② til at lukke et billede.

BEMÆRK: Når du trykker på Done, vil systemet huske datasættets layoutkonfiguration. Næste
gang du åbner datasættet, vil det blive åbnet med det samme layout.
 

Visning
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Maksimering/minimering af billeder

①

②

Figur 6 

Nr. Komponent

① Maksimeret visning

②
Billedliste
BEMÆRK: Det maksimerede billede bliver på billedlisten.
 

Indstillinger for maksimering/minimering

Valgmuligheder

Hvis du ønsker at maksimere et billede, skal du trykke på pilen for maksimering.

Hvis du ønsker at minimere et billede, skal du trykke på pilen for minimering.

Hvis du ønsker at ændre billedet i maksimeret visning ②, skal du trykke på et billede på billedli-
sten ①.

DICOM VIEWER
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2.2.1 Rekonstruktionsvisninger

Generelle oplysninger

DICOM Viewer gør det muligt for dig at få vist rekonstruktioner ud over de allerede valgte billeder.
Rekonstruktionsvisningerne er kædet til det oprindelige billedsæt på en sådan måde at ændringer,
der foretages i én visning, overføres til de øvrige.
Det er muligt at vise det oprindelige billedsæt samtidig med hele tre rekonstruktionstyper. Ved tryk
på et hvilket som helst rekonstruktionsikon vises denne rekonstruktion.
For yderligere oplysninger om rekonstruktionsvisninger henvises der til side 37.

Rekonstruktionsvalg

Tryk på knappen Reconstructions ① eller Add View ② for at åbne et dialogvindue for valg ③.
Herfra kan du få forhåndsvist og åbne rekonstruktioner.
BEMÆRK: De tilgængelige rekonstruktioner kan variere alt efter det valgte dataformat og din
softwarelicens.
 

BEMÆRK: Slice er det originale datasæt, ikke en rekonstruktion.
 

③

①

②

Figur 7 

Visning
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2.2.2 PDF-fremviser

Visning af PDF-filer

①

②

Figur 8 

Trin

1. Når der vælges data (se softwarebrugervejledningen, Content Manager/Patient Se-
lection), er det muligt at trykke på en PDF-fil for at vise den i PDF-læseren.

2. Rul, zoom og panorér efter behov.

Udskriftsknap

Tryk på knappen Udskriv for at udskrive PDF-filen på en konfigureret printer.

DICOM VIEWER
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2.3 Måling

Generelle oplysninger

Menuen Measuring indeholder avancerede indstillinger for måling. Der foretages målinger af den
aktuelle skive og af en skive før og efter.
Afstands-, cirkel- og vinkelmålinger er kun synlige i DICOM Viewer. Der findes ikke funktioner for
måling af afstand og cirkel på ikke-kalibrerede billeder.
BEMÆRK: Kvaliteten af afstandsmåling afhænger af datasættets opløsning.
 

Måleknapper

Knap Funktion Se

Distance: Måler afstanden mellem to vilkårlige punkter. Side 25

Circle: Måler diameteren for en cirkel oven på billedet. Side 26

Angle: Måler vinklen på tre vilkårlige punkter i det samme plan. Side 27

Point: Placerer tekstlabels på billedet.
BEMÆRK: Punkterne er også synlige i andre softwareprogrammer.
 

Side 28

Delete: Sletter måleobjekter. Side 28

BEMÆRK: Målinger og punkter kan kun ændres, når menuen Measuring er åben.
 

Måling
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2.3.1 Afstandsmåling

Generelle oplysninger

Funktionen Distance gør det muligt at måle afstanden mellem to vilkårlige punkter i billedet.

Sådan måles afstande

Figur 9 

Trin

1. Tryk på Distance.

2.
Tryk hvor som helst på billedet.
Der vises en streg på skærmen.

3.
Flyt linjen efter behov ved at trykke på og trække endepunkterne med din finger.
Afstanden beregnes og vises i millimeter mellem de valgte punkter.

DICOM VIEWER
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2.3.2 Måling af diameter

Generelle oplysninger

Funktionen Circle gør det muligt at måle diameteren på en cirkel, der lægges oven på billedet.
Der foretages diametermålinger af den aktuelle skive og af en skive før og efter.

Sådan måles diameter

Figur 10 

Trin

1. Tryk på Circle.

2.
Tryk på et punkt på billedet for at oprette en cirkel.
Cirklens diameter beregnes og vises.

3.
• Flyt cirklen efter behov ved at trække i centrum.
• Cirklens størrelse kan ændres ved at trykke på kanterne og trække i dem.

Måling
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2.3.3 Måling af vinkler

Generelle oplysninger

Funktionen Angle gør det muligt at måle vinklen mellem tre vilkårlige punkter i det samme plan.
BEMÆRK: Den viste vinkel er en 2D-måling. Værdien er altid i relation til det viste plan.
 

Sådan måles vinkler

Figur 11 

Trin

1. Tryk på Angle.

2.
Tryk på et punkt i billedet.
Der vises en vinkel på skærmen.

3.
Flyt punkterne efter behov ved at trykke på og trække i dem.
Vinklen mellem de valgte punkter beregnes og vises.

DICOM VIEWER
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2.3.4 Ekstra målefunktioner

Knappen Point

Tryk på knappen Point for at placere tekstlabels på et billede, og tryk derefter på
den ønskede placering i billedet. Skriv tekstlabelen ved hjælp af berøringstastatu-
ret.

Knappen Delete

Målinger slettes ved først at trykke på knappen Delete, og derefter trykke på den
måling, der skal slettes.

Måling
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2.4 Baner
2.4.1 Oprettelse af baner

Generelle oplysninger

Figur 12 
Med baneplanlægning er det muligt at planlægge mulige adgangsveje for kirurgiske instrumenter i
et billedsæt, som kan bruges sammen med navigeringssoftwaren.
Baner oprettes ved at definere mål- og adgangspunkter, som er knyttet til de relevante skiver.

Banefunktioner

Knap Funktion Se

Set Target: Indstilling af målpunkt. Side 30

Set Entry: Indstilling af adgangspunkt. Side 33

New: Opretter en ny bane. Side 32

Thickness: Justerer banetykkelsen. Side 32
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Knap Funktion Se

Probe View: Verificerer banerne i Probe View. Side 33

Color: Tildeler en anden farve til den valgte bane. Side 30

Delete: Sletter den valgte bane. Side 32

Toggle: Skifter mellem planlagte baner. Side 31

Baneegenskaber

Når en bane oprettes, får den et egenskabskort, som kan ses i menuen Trajectories.
Alle de udførte handlinger (f.eks. justering af Thickness, slet bane) anvendes på den bane, som
vises i menuen.

①

② ③

Figur 13 

Nr. Komponent

① Banefarve

② Længde og diameter (i mm)

③ Banenavn

Sådan oprettes en bane

Trin

1.
Tryk på New.
Et trådkors kommer frem i visningerne.

2. Banefarven ændres ved at trykke på Color.

3. Træk midten af trådkorset til det ønskede målpunkt, og tryk derefter på Set Target.

4. Træk midten af trådkorset til det ønskede adgangspunkt, og tryk derefter på Set Entry.

Baner
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Trin

5. Foretag nødvendige justeringer ved at trække i trådkorset, og tryk derefter igen på Set
Target / Set Entry.

6. Verificér banen (se side 33).

Sådan skiftes til og fra en anden bane

Trin

Tryk på Toggle, indtil den ønskede bane er valgt.
BEMÆRK: Målpunktet vælges automatisk.
 

Sådan reguleres banens diameter

Trin

1. Tryk på Toggle, indtil den ønskede bane er valgt.

2. Tryk på Thickness.

3. Forøg/reducer tykkelsen vha. pileknapperne.

Viste baner

①

②

Figur 14 
Når en bane vælges, fremhæves den ①.
Hvis en bane ikke er placeret på den aktuelle skive, vises den som en stiplet linje ②.

Sådan vises og skjules baner

Trin

1. Tryk på Data.

2. Vælg/fravælg Trajectories.
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Trin

3. Tryk på OK.

Sådan slettes en bane

Trin

Tryk på knappen Delete.
Den valgte bane slettes.
BEMÆRK: Det er ikke muligt at fortryde sletning af en bane.
 

Baner

32 Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 DICOM Viewer Ver. 2.2



2.4.2 Verificering af baner

Generelle oplysninger

Baner skal verificeres for at sikre, at de er placeret korrekt.
Probe View er særlig nyttig til verificering af baner, eftersom denne visning gør det muligt at se
hele banens forløb og sikre, at den ikke penetrerer nogen kritiske strukturer.

Dialogvinduet Probe View

Probe View åbner en menu, hvorfra Probe View, Inline1 View og Inline2 View kan vælges.

Figur 15 
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Sådan verificeres baner

①

②

Figur 16 

Trin

1. Vælg den ønskede visning i menuen Probe View menu (se side 33).

2.

Rul gennem billedsættet for at sikre, at der ikke befinder sig kritiske strukturer på banens
vej (i dette eksempel den blå prik ①).
BEMÆRK: Afstanden til målpunktet angives oven over Probe View ②.
 

3.
Brug den/de ekstra åbne visning(er) til at sikre, at banen er placeret korrekt.
Placeringen af Probe View er angivet i de andre visninger med en referencelinje.

Baner
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Skiveangivelse

En tykkere del ① på banen angiver placeringen af banen på den aktuelle skive.

①

Figur 17 
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2.5 3D-funktioner

Generelle oplysninger

Værktøjslinjen 3D Options gør det muligt at oprette og justere en 3D-visualisering ved hjælp af
f.eks.:
• Tærskeljustering
• Billedbeskæring
• Valg af et interesseområde (ROI)

Figur 18 

3D-visualiseringer

Når der rulles gennem 2D-billedsættet, viser en gul streg i 3D-visualiseringen placeringen af den
skive, der aktuelt vises. Denne gule streg forsvinder langsomt, når man holder op med at rulle.
Baner og objekter er synlige i 3D-visualiseringerne.

De farver, der vises i 3D-visualiseringerne, afspejler ikke nødvendigvis farven i de faktiske
væv. Vær opmærksom på, at 3D-visualiseringer skabes på basis af gråværdier, og derfor
kan overfladeunøjagtigheder og artefakter give anledning til unøjagtigheder i 3D-
visualiseringen.

Digitalt rekonstrueret røntgenbillede (DRR)

Forudindstillingen DRR benytter CT-data til at oprette en røntgenbilledapproksimering. Resultatet
er et røntgenbilledlignende billede, der er beregnet ud fra den valgte vinkel.

Projektion med maksimal intensitet (MIP)

MIP er en volumenvisualiseringsmetode til 3D-data, som projicerer voxels med maksimal
intensitet i visningsretningen i visualiseringsplanet.

3D-funktioner
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Forudindstillinger

De enkelte forudindstillinger kan slås til og fra individuelt, ligesom tærsklen kan justeres
individuelt.
Forudindstillingerne varierer afhængigt af datatypen:

Datatype Tilgængelige forudindstillinger

CT uden kontrast Skin Bone DRR

CT med kontrast Skin CT Contrast (bone and
vessels) MIP

MR Skin Vessels MIP

Rotationsangiografi Bone Vessels MIP

PET/SPECT MIP
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2.5.1 Redigering af 3D-visualiseringer

Sådan justeres tærsklen

Trin

1. Tryk på Threshold.

2.
Træk med fingeren for at indstille tærsklen.
• Op eller til venstre for at hæve
• Ned eller til højre for at sænke

Sådan beskæres et billede

Trin

1.
Tryk på Crop.
Der vises en beskæringsramme i billedsættet.

2.

Justér beskæringsrammen, så den omgiver den del af billedet, som skal bevares.
• Rammens størrelse justeres ved at trække i rammens hjørner eller de runde markører,

der findes i selve rammen.
• Hvis du vil dreje rammen, skal du trykke på kanten og trække i rammen. Slip kanten, og

tryk derefter igen på den for at dreje rammen i en anden retning.
BEMÆRK: Området uden for beskæringsrammen er ikke længere synligt.
 

Sådan vælges en ROI

Trin

1. Tryk på Select ROI.

2.
Træk din finger tværs hen over det valgte område.
Der oprettes en valgramme baseret på diagonalen.

3.
Løft fingeren fra skærmen.
ROI’en vælges og zoomes.

Reset

Reset nulstiller alle ændringer, der er blevet udført med den valgte funktion.
Hvis der trykkes på knappen Reset, uden at der er valgt nogen funktion, vender
3D-visningen tilbage til den oprindelige beregning.

3D-funktioner
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