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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

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

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada, Centraal-
en Zuid-Amerika

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

Brazilië Tel.: (0800) 892-1217

VK Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel.: +34 (900) 649 115

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

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

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

Verwachte levensduur

Brainlab biedt vijf jaar service voor software. Tijdens deze periode worden zowel software-updates
als ondersteuning op locatie geboden.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze handleiding kan deze fouten bevatten.
Neem contact met ons op via igs.manuals@brainlab.com als u suggesties hebt over hoe wij deze
handleiding kunnen verbeteren.

Fabrikant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Geen enkel deel van
deze gids mag worden gereproduceerd of vertaald zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Geïntegreerde software van derden

• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
• Deze software bevat de OpenJPEG bibliotheek. Voor een volledige beschrijving van

auteursrechten, vrijwaringen en licenties, zie http://www.openjpeg.org.

CE-keurmerk

Het CE-label geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële eisen
van de Europese Richtlijn 93/42/EEG, de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (de
"RMH").
Volgens de regels van de MDD is DICOM Viewer 2.2 een Klasse IIb-product.

OPMERKING. De geldigheid van het CE-keurmerk kan alleen worden bevestigd voor producten
die zijn vervaardigd door Brainlab.
 

Afvalverwerkingsrichtlijnen

Verwerk elektrische en elektronische apparatuur volgens de wettelijke regelgeving.
Voor informatie met betrekking tot de richtlijn AEEA (Afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur) gaat u naar:
http://www.brainlab.com/weee

Verkoop in de VS

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

Juridische informatie
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Het geeft
veiligheidskritische informatie aangaande mogelijke letsels, de dood of elk ander ernstig
gevolg verbonden aan het foutieve gebruik van de apparatuur.

Voorzichtigheid

Wanneer voorzichtigheid is geboden, wordt dit aangegeven met een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Het geeft veiligheidskritische informatie aangaande de
mogelijkheid van een probleem met het instrument. Deze problemen omvatten storingen,
instrumentenfouten, instrumentschade of eigendomsschade.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden vermeld in een cursief lettertype en bevatten aanvullende
nuttige tips.
 

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Beoogd gebruik

Indicaties voor gebruik

DICOM Viewer 2.2 is een systeem dat bestemd is voor het weergeven van medische beelden. De
software kan beelden overzetten naar en van PACS-systemen (Picture Archiving and
Communication Systems, Beeldarchiverings- en communicatiesystemen), bestandsservers of
externe opslagmedia. De software beschikt over functies voor beeldbewerking, basismetingen en
3D-visualisatie (reconstructies en weergaven van het volume). Functies voor navigatieplanning
omvatten multimodale beeldfusie alsook object- en trajectaanmaak. Het is niet bedoeld voor
primaire beelddiagnose of de controle van mammografische beelden.

Beoogde gebruiker

De beoogde softwaregebruikers zijn chirurgen en medisch specialisten.

Plaats van gebruik

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

Plausibiliteitsbeoordeling

Controleer voorafgaand aan de behandeling van de patiënt, de plausibiliteit van alle
informatie naar en vanaf het apparaat.

Verantwoordelijkheid

Dit systeem dient slechts als extra ondersteuning van de chirurg of de gebruiker en
vervangt nooit de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg of gebruikers bij
gebruik van het systeem.

Beoogd gebruik
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1.5 Compatibiliteit met medische apparatuur
1.5.1 Software van Brainlab

Compatibele medische software van Brainlab

DICOM Viewer 2.2 is compatibel met:
• Content Manager 2.x/Patient Selection 4.x
• DICOM Proxy 3.x

Overige Brainlab-software

Na publicatie van deze gebruikershandleiding kan overige compatibele software van Brainlab
beschikbaar worden. Als u vragen heeft over de compatibiliteit van de software met DICOM
Viewer 2.2 kunt u contact opnemen met Brainlab support.
Als u momenteel met andere softwareversies dan de bovengenoemde werkt, kunt u contact
opnemen met de klantenservice van Brainlab voor uitleg over de compatibiliteit.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.5.2 Software van andere fabrikanten

Volmacht

DICOM Viewer bevat medische software. De installatie-eigenschappen of configuratie-instellingen
mogen niet door personeel worden gewijzigd, tenzij zij zijn getraind door/toestemming hebben van
Brainlab (met uitzondering van lokale accountinstellingen met betrekking tot systeembeveiliging).

Compatibele software van andere fabrikanten

DICOM Viewer is compatibel met:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows Server 2008

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

DICOM-conformiteit

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

Medisch-elektrische systemen

Voor informatie over de configuratie van medisch-elektrische systemen verwijzen wij u naar de
betreffende Systeemhandleiding en Technische handleiding.

Compatibiliteit met medische apparatuur
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1.6 Training en documentatie

Beoogd publiek

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor chirurgen en/of hun team.

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik dienen alle gebruikers deel te nemen aan een
trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van Brainlab alvorens zij het
systeem gaan gebruiken.

Documentatie

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

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide navi-
gatie

• Beschrijving opstelling van het systeem in de OK
• Gedetailleerde software-instructies

Instrumentenhandleidingen Gedetailleerde instructies over het gebruik van het instrument

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie

Details over reinigen, ontsmetten en steriliseren van de instru-
menten

Systeemhandleidingen Uitgebreide informatie over de opstelling van het systeem

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

ALGEMENE INFORMATIE
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Training en documentatie
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2 DICOM VIEWER
2.1 Overzicht software

Algemene informatie

DICOM Viewer kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:
• het bekijken van medische beelden en Brainlab-behandelplannen;
• het vergelijken van beeldsets van meerdere onderzoeken;
• het uitvoeren van windowing (vensters aanpassen) en meetfuncties;
• het uitvoeren van basisbehandelingsplanning.

Gegevensselectie

Na openen van de DICOM Viewer, wordt u gevraagd de gegevens die u wilt zien, te selecteren.

①

④

③

②

Afbeelding 1 

Stappen

1.

Selecteer de datasets ① die u wilt gebruiken.
Gegevenssets met een zwarte achtergrond ② behoren tot een plan. Druk op een gege-
vensset om alle gegevenssets in het plan te selecteren.
De gegevens worden weergegeven in het SELECTED DATA-veld ③.

2. Selecteer OK ④ om verder te gaan.

Gegevenseigenschappen

DICOM VIEWER
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②①

Afbeelding 2 
Wanneer u gegevens selecteert om te gebruiken met de DICOM Viewer, worden de
gegevenseigenschappen weergegeven in het gegevensselectiescherm. Scan bijvoorbeeld de
coupeafstand ① of het objectvolume ② in geplande objecten.

Volumeberekening is gebaseerd op factoren als beeldkwaliteit, beeldresolutie en
coupedikte, en kan afwijken van het werkelijke volume van het gemarkeerde object.

Scaninstructies

Gedetailleerde scaninstructies voor uw voorkeursmodaliteit en beoogde behandelcombinatie zijn
op aanvraag verkrijgbaar bij Brainlab support. Om de best mogelijke resultaten van uw
behandelplanningsysteem te verkrijgen, wordt sterk aanbevolen om de instructies in het relevante
scanprotocol op te volgen.

DICOM-beelden moeten horizontaal en verticaal een gelijke pixelgrootte hebben. De
matrixgrootte is onbeperkt. Voor export in de Brainlab-indeling wordt u aanbevolen
512 x 512 pixels te gebruiken om interpolatie-artefacten te voorkomen. De pixel- en
matrixgrootte moeten per serie constant zijn.

Schermlay-out

①

②

Afbeelding 3 

Overzicht software
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Nr. Gebied Uitleg

① Hoofdmenu

Menu met beschikbare functies.
Selecteer het hoofdmenu en houd deze ingedrukt om door te schui-
ven naar de andere kant van het scherm.
OPMERKING. De beschikbare functies zijn afhankelijk van uw li-
centie.
 

② Geselecteerd beeld De bestandsnaam en pictogrammen worden op het geselecteerde
beeld/de beelden gemarkeerd.

Belangrijkste toetsen

Druk op de betreffende toets om de functie te activeren.
Afhankelijk van de navigatiesoftware kunnen veranderingen in trajecten, beelduitlijning, windowing
en punten bijgewerkt worden in de navigatiesoftware door te drukken op Done. Let erop dat
wijzigingen in de navigatiesoftware geïmporteerd en zichtbaar gemaakt kunnen worden in de
DICOM Viewer tot de navigatiesoftware is afgesloten.

Toets Functie Zie

Home: Hiermee keert u terug naar Content Manager.
Alle wijzigingen (bijv. geselecteerde gegevensset, win-
dowing, trajecten, puntmetingen, verkleinde velden, 3D-
drempelwaarden) worden automatisch toegankelijk ge-
maakt voor andere toepassingen.
OPMERKING. Niet beschikbaar wanneer er een hard-
ware-knop aanwezig is (zie de betreffende Systeem-
handleiding voor uw platformm, bijv. Curve, Buzz of
Kick).
 

Software-
handleiding

Data: Terugkeren naar gegevensselectie voor de gese-
lecteerde patiënt. Pagina 13

Viewing: Beeldweergave-opties. Pagina 17

Measuring: Beeldmeetopties (hoeken, afstanden etc.)
en annotaties. Pagina 24

3D Options: 3D-visualisaties creëren, beeld bijsnijden
en een doelgebied selecteren. Pagina 36

Trajectories: Trajecten plannen. Pagina 29

Done: Ga verder met de geplande gegevens. Alle wijzigingen worden
automatisch opgeslagen.

DICOM VIEWER
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Toets Functie Zie

Back: Vraagt u de wijzigingen op te slaan alvorens terug te keren
naar Content Manager.

Selecteer Save om gegevens toegankelijk te maken voor andere toe-
passingen.
Selecteer Discard om gegevens te verwijderen.
Selecteer Cancel om op de DICOM Viewer-pagina te blijven.

Overzicht software
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2.2 Bekijken

Algemene informatie

De Viewing-functies zijn basis-beeldmanipulatie-opties. Wijzigingen worden toegepast op de
huidige beeldset en de reconstructies ervan.

Oriëntatie

Er verschijnt een menselijk figuurtje links onderin elk beeld om de richting van het
beeld aan te duiden.

Basistoetsen voor bekijken

De basis weergavetoetsen zijn altijd beschikbaar in de DICOM Viewer.

Toets Functie

Scroll: Sleep uw vinger:
• Naar rechts of naar beneden om voorwaarts door de set te bladeren.
• Naar links of naar boven om achterwaarts door de set te bladeren.
• U kunt ook de pijltoetsen in het beeld gebruiken om te bladeren.

Zoom: Sleep uw vinger:
• Omhoog om uit te zoomen.
• Omlaag om in te zoomen.

Pan: Versleep het beeld naar de gewenste positie of druk op het beeld om het op
dat punt te centreren.

Reconstructions (pagina 22): Openen van de reconstructieselectie.

Maximize/Minimize (pagina 21): Maximaliseert/minimaliseert het geselecteerde
beeld.

Close Image (pagina 20): Sluit het geselecteerde beeld.

Scroll Arrows: Door beeldcoupes bladeren.

DICOM VIEWER
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Weergavefuncties

Toets Functie

Add View (pagina 22): Openen van de reconstructieselectie.

Increase: Vergroten van het aantal weergegeven coupes.

Decrease: Verkleinen van het aantal weergegeven coupes.

Thickness: Hiermee wordt een gemiddelde dikte van direct aangrenzende coupes
gecreëerd.

Windowing: Aanpassen van de helderheid (omhoog en omlaag) en het contrast
(links en rechts).

Align (pagina 19): Hiermee kunt u de oriëntatie van de gescande gegevens aan-
passen. 

Flip: Sleep uw vinger over het beeld dat u wilt verplaatsen:
• Verticaal om het beeld verticaal te spiegelen.
• Horizontaal om het beeld horizontaal te spiegelen.

Reset: Resets alle coupes naar de oorspronkelijke weergave-instellingen.

Linked View (pagina 19): Koppelt meerdere beelden of beeldsets op het scherm.

Screenshot (nieuwe referentie): Maakt een screenshot van het huidige scherm.

Bekijken
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Functie voor dikte

② ③

①
Afbeelding 4 

De functie Thickness is alleen beschikbaar voor originele coupes als:
• de coupeafstand gelijk is voor de hele gegevensset;
• de maximale coupeafstand 2 mm is; en
• het maximale verschil tussen de coupeafstand en coupedikte niet meer dan 10% bedraagt.

OPMERKING. Axiale, sagittale of coronale reconstructies kunnen niet worden gemiddeld.
 

Nr. Uitleg

① Schuifbalk voor het aanpassen van de coupedikte. Het diktebereid is afhankelijk van de
afstand tussen coupes en mag de maximale totale dikte van 6 mm niet overschrijden.

② De gemiddelde dikte wordt aangegeven in de koptekst (vóór "AVERAGE").

③ Een vak geeft de dikte van het gemiddelde gebied aan.

Align-functie

Met de functie Align kunt u de patiëntrichting in de gegevensset opnieuw definiëren.
Als de patiënt bijvoorbeeld gescand werd in de axiale (voorovergebogen of achteroverliggende)
positie maar met het hoofd schuin, zal de labeling van de scangegevens niet overeenkomen met
de richting. U kunt dit corrigeren door de gegevens zo uit te lijnen dat deze overeenkomen met
het label in de betreffende weergave.
OPMERKING. Het wordt aanbevole om reconstructies te gebruiken, in plaats van de originele
gegevenssetcoupes bij gebruik van de Align-functie.
 

Eisen voor gekoppelde weergave

Linked View koppelt meerdere beelden of beeldsets. Elke handeling die op één set wordt
uitgevoerd (zoals rotatie), wordt eveneens op de gekoppelde weergaven uitgevoerd.
Om Linked View te kunnen gebruiken, moeten de beelden/beeldsets:
• onderdeel uitmaken van dezelfde beeldset of reconstructie, of

DICOM VIEWER
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• zijn gefuseerd (met behulp van de Brainlab-software of de scanner).

Lay-outs bewerken

③

②①

Afbeelding 5 

Stappen

1. Druk op de toetsen Increase of Decrease ③ om in te stellen hoeveel coupes per keer
worden weergegeven.

2.
Optioneel:
• Open de beeldreconstructies via de toets Reconstructions ① (zie pagina 22).
• Gebruik de toets Close Image ② om een beeld te sluiten.

OPMERKING. Wanneer u drukt op Done, wordt de lay-outconfiguratie voor die gegevensset
onthouden. De volgende keer wanneer u de gegevensset opent, wordt deze met dezelfde lay-out
geopend.
 

Bekijken
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Beelden maximaliseren/minimaliseren

①

②

Afbeelding 6 

Nr. Component

① Beeldlijst

②
Gemaximaliseerd beeld
OPMERKING. Het gemaximaliseerde beeld blijft in de beeldlijst opgenomen.
 

Opties voor maximaliseren/minimaliseren

Opties

Druk op de maximaliserenpijl om een beeld te maximaliseren.

Druk op de minimaliserenpijl om een beeld te minimaliseren.

Om het beeld in de gemaximaliseerde weergave te wijzigen ②, drukt u op een beeld in de
beeldlijst ①.

DICOM VIEWER
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2.2.1 Reconstructieweergaven

Algemene informatie

Met DICOM Viewer kunt u reconstructies bekijken, naast de reeds geselecteerde beelden.
Reconstructieweergaven worden gekoppeld aan de originele beeldset, d.w.z. alle wijzigingen die
in een beeld worden aangebracht, zijn ook van toepassing op de andere beelden.
U kunt de originele beeldset tegelijkertijd met maximaal drie reconstructietypes bekijken. Door op
een van de reconstructiepictogrammen te drukken, wordt die betreffende reconstructie
weergegeven.
Voor meer informatie over reconstructiebeelden, zie pagina 37.

Reconstructieselectie

Druk op de toets Reconstructions ① of Add View ②, om een selectiedialoogvenster te openen
③. Vanuit hier kunt u voorbeeldweergaven van reconstructies bekijken en reconstructies openen.
OPMERKING. De beschikbare reconstructies zijn afhankelijk van het geselecteerde
gegevensformaat en uw licentie.
 

OPMERKING. Slice is de oorspronkelijke gegevensset, geen reconstructie.
 

③

①

②

Afbeelding 7 

Bekijken
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2.2.2 Pdf-lezer

Pdf’s bekijken

①

②

Afbeelding 8 

Stappen

1.
Tijdens de gegevensselectie (raadpleeg de Softwarehandleiding, Content Manager/
Patient Selection) drukt u op een PDF-bestand om de PDF in de PDF-viewer weer te
geven.

2. Indien nodig scrollen, in-/uitzoomen en pannen.

Afdrukken-toets

Druk op de afdruktoets om de PDF af te drukken op een geconfigureerde printer.

DICOM VIEWER
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2.3 Meten

Algemene informatie

Het menu Measuring bevat geavanceerde meetopties. De metingen worden toegepast op de
huidige coupe en op één coupe daarvoor en daarna.
Afstand, cirkel- en hoekmetingen zijn uitsluitend zichtbaar in de DICOM Viewer. De meetfuncties
afstand en cirkel zijn niet beschikbaar voor niet-gekalibreerde beelden.
OPMERKING. De kwaliteit van de afstandsmeting is afhankelijk van de resolutie van de
gegevensset.
 

Meettoetsen

Toets Functie Zie

Distance: Meten van de afstand tussen twee willekeurige punten. Pagina 25

Circle: Meten van de diameter van een cirkel die over het beeld is ge-
plaatst. Pagina 26

Angle: Meten van de hoek van drie willekeurige punten op hetzelfde
vlak. Pagina 27

Point: Plaatsen van tekstlabels in het beeld.
OPMERKING. Punten zijn ook in andere softwaretoepassingen zicht-
baar.
 

Pagina 28

Delete: Verwijderen van meetobjecten. Pagina 28

OPMERKING. Metingen en punten kunnen alleen worden veranderd wanneer het Measuring
menu open is.
 

Meten
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2.3.1 Afstand meten

Algemene informatie

Met de functie Distance kunt u de afstand tussen twee willekeurige punten in het beeld meten.

Meten van afstanden

Afbeelding 9 

Stappen

1. Druk op Distance.

2.
Druk ergens op het beeld.
Er verschijnt een lijn op het scherm.

3.

Verplaats de lijn als nodig door met uw vinger op de eindpunten te drukken en deze te
verslepen.
De afstand tussen de geselecteerde punten wordt berekend en weergegeven in millime-
ter.

DICOM VIEWER
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2.3.2 Diameter meten

Algemene informatie

Met de functie Circle kunt u de diameter van een cirkel op het beeld meten. De diametermetingen
worden toegepast op de huidige coupe en op één coupe daarvoor en daarna.

Diameter meten

Afbeelding 10 

Stappen

1. Druk op Circle.

2.
Druk op een punt in het beeld om een cirkel te maken.
De diameter van de cirkel wordt berekend en weergegeven.

3.
• Verplaats de cirkel als nodig door het middelpunt ervan te verslepen.
• Verander de afmeting door op de randen te drukken en deze te verslepen.

Meten
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2.3.3 Hoeken meten

Algemene informatie

Met de functie Angle kunt u de hoek tussen drie punten op hetzelfde vlak meten.
OPMERKING. De weergegeven hoek is een 2D-meting. De waarde is altijd gerelateerd aan het
weergegeven vlak.
 

Hoeken meten

Afbeelding 11 

Stappen

1. Druk op Angle.

2.
Druk op een punt in het beeld.
Er verschijnt een hoek op het scherm.

3.
Verplaats de punten als nodig door erop te drukken en ze te verslepen.
De hoek tussen de geselecteerde punten wordt nu berekend en weergegeven.
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2.3.4 Aanvullende meetfuncties

Toets Point

Druk op de knop Point om tekstlabels in een beeld te plaatsen, druk vervolgens op
de gewenste locatie op het beeld. Voer een tekstlabel in met behulp van het aan-
raakscherm-toetsenbord.

Toets Delete

Als u metingen wilt verwijderen, drukt u eerst op de toets Delete en vervolgens op
de meting die u wilt verwijderen.

Meten
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2.4 Trajecten
2.4.1 Trajecten aanmaken

Algemene informatie

Afbeelding 12 
Door middel van het creëren van trajecten kunt u trajecten voor chirurgische instrumenten in een
beeldset plannen, welke kunnen worden gebruikt met de navigatiesoftware.
Trajecten worden gecreëerd door de doel- en intredepunten te definiëren die zijn gekoppeld aan
de betreffende coupes.

Trajectfuncties

Toets Functie Zie

Set Target: Bepalen van het doelpunt. Pagina 30

Set Entry: Bepalen van het intredepunt. Pagina 33

New: Creëren van een nieuw traject. Pagina 32

Thickness: Aanpassen van de trajectdikte. Pagina 32
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Toets Functie Zie

Probe View: Controleren van de trajecten in de Probe View. Pagina 33

Color: Toewijzen van een andere kleur aan het geselecteerde traject. Pagina 30

Delete: Verwijderen van het geselecteerde traject. Pagina 32

Toggle: Wisselen tussen de geplande trajecten. Pagina 31

Eigenschappen Trajectory

Zodra een traject is gecreëerd, krijgt het een eigenschappenkaart die in het menu Trajectories
verschijnt.
Alle uitgevoerde handelingen (bijv. Thickness-aanpassing, traject verwijderen) worden toegepast
op het traject dat in het menu wordt getoond.

①

② ③

Afbeelding 13 

Nr. Component

① Trajectkleur

② Lengte en diameter (in mm)

③ Trajectnaam

Een traject creëren

Stappen

1.
Druk op New.
Er verschijnt een draadkruis in de weergaven.

2. Druk op Color om de kleur van het traject te wijzigen.

3. Versleep het middelpunt van het draadkruis naar het gewenste doelpunt, drukt dan op
Set Target.

Trajecten
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Stappen

4. Versleep het middelpunt van het draadkruis naar het gewenste intredepunt, drukt dan op
Set Entry.

5. Maak de nodige aanpassingen door het draadkruis te verslepen, druk vervolgens nog-
maals op Set Target/Set Entry.

6. Contoleer het traject (zie pagina 33).

Wisselen naar een ander traject

Stap

Druk op Toggle tot het gewenste traject is geselecteerd.
OPMERKING. Het doelpunt wordt automatisch geselecteerd.
 

De trajectdiameter aanpassen

Stappen

1. Druk op Toggle tot het gewenste traject is geselecteerd.

2. Druk op Thickness.

3. Vergroot/verklein de dikte met behulp van de pijltoetsen.

Weergegeven trajecten

①

②

Afbeelding 14 
Wanneer een traject wordt geselecteerd, wordt het gemarkeerd ①.
Als een traject niet in het huidige coupe is gelegen, wordt het als een stippellijn weergegeven ②.

Trajecten weergeven en verbergen

Stappen

1. Druk op Data.

DICOM VIEWER

Softwarehandleiding Rev. 1.0 DICOM Viewer Ver. 2.2 31



Stappen

2. Selecteer/deselecteer Trajectories.

3. Druk op OK.

Een traject verwijderen

Stap

Druk op de knop Delete.
Het geselecteerde traject wordt verwijderd.
OPMERKING. Trajectverwijdering kan niet ongedaan worden gemaakt.
 

Trajecten
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2.4.2 Trajecten controleren

Algemene informatie

Trajecten moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de plaatsing correct is.
De functie Probe View is met name handig voor het controleren van trajecten, omdat u het hele
verloop van het traject kunt zien en u ervoor kunt zorgen dat geen belangrijke structuren worden
gepenetreerd.

Dialoogvenster Sondeweergave

Probe View opent een menu waarin de Probe View, Inline1 View en Inline2 View kunnen
worden geselecteerd.

Afbeelding 15 
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Trajecten controleren

①

②

Afbeelding 16 

Stappen

1. Selecteer de gewenste weergave uit het menu Probe View (zie pagina 33).

2.

Scrol door de beeldset om te controleren of er zich geen belangrijke structuren in het tra-
ject bevinden (in dit voorbeeld de groene stip ①).
OPMERKING. De afstand tot het doelpunt wordt bovenaan de Probe View ② weergege-
ven.
 

3.
In de andere geopende weergave(n) controleert u of de plaats van het traject correct is.
De locatie van de Probe View wordt in de andere weergaven aangeduid met een referen-
tielijn.

Trajecten
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Coupe-indicatie

Een verdikt deel ① van het traject geeft de locatie van het traject in de huidige coupe aan.

①

Afbeelding 17 
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2.5 3D Options

Algemene informatie

Met de werkbalk 3D Options kunt u een 3D-visualisatie creëren en aanpassen, bijv. door middel
van:
• Aanpassing van de drempel
• Bijsnijden van beelden
• Selecteren van een doelgebied (ROI)

Afbeelding 18 

3D-visualisaties

Wanneer u door de 2D-beeldset scrollt, geeft een gele lijn in de 3D-visualisatie de locatie weer
van de coupe dat op dat moment bekeken wordt. Deze gele lijn vervaagt wanneer het scrollen
stopt.
Trajecten en objecten zijn binnen 3D-visualisaties zichtbaar.

De kleuren die in de 3D-visualisatie verschijnen, weerspiegelen wellicht niet de kleur van
de werkelijke weefsels. Houd er rekening mee dat 3D-visualisatie worden gecreëerd op
basis van grijswaarden, waardoor onnauwkeurigheden van het oppervlak of artefacten
kunnen zorgen voor onnauwkeurigheden in de 3D-visualisatie.

Digitaal gereconstrueerd röntgenbeeld (DRR)

Voor de DRR-voorinstelling wordt gebruik gemaakt van CT-gegevens om een
röntgenbeeldapproximatie te maken. Het resultaat is een röntgenachtig beeld dat is berekend
vanuit de geselecteerde hoek.

Maximale intensiteit projectie (MIP)

MIP is een methode voor visualisatie van het volume voor 3D-gegevens die de voxels weergeven
met de maximale intensiteit in combinatie met de kijkrichting in het visualisatievlak.

3D Options
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Voorinstellingen

Elke voorinstelling kan afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld en de drempel kan afzonderlijk
worden aangepast.
Voorinstellingen verschillen per datatype:

Gegevenstype Beschikbare voorinstellingen

CT zonder contrast Skin Bone DRR

CT met contrast Skin CT Contrast (bot en
bloedvaten) MIP

MR Skin Vessels MIP

Rotationele angiografie Bone Vessels MIP

PET/SPECT MIP
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2.5.1 3D-visualisaties bewerken

De drempel aanpassen

Stappen

1. Druk op Threshold.

2.
Versleep de vinger om de drempel aan te passen:
• omhoog of naar links om te verhogen;
• omlaag of naar rechts om te verlagen.

Een beeld bijsnijden

Stappen

1.
Druk op Crop.
Het bijsnijdframe verschijnt in de beeldset.

2.

Pas het bijsnijdframe zo aan dat het om het gedeelte van het beeld valt dat u wilt bewa-
ren.
• Versleep de frameranden of de ronde markeringen in het frame om de grootte van het

frame aan te passen.
• Om het frame te draaien, drukt u op een rand en versleept u het frame. Laat de rand

los en druk er opnieuw op om het frame in een andere richting te draaien.
OPMERKING. Het gedeelte buiten het bijsnijdframe is nu niet meer zichtbaar.
 

Een ROI selecteren

Stappen

1. Druk op Select ROI.

2.
Versleep uw vinger diagonaal over het gekozen gebied.
Er wordt een selectieframe gemaakt op basis van deze diagonaal.

3.
Til uw vinger van het scherm.
Het ROI wordt geselecteerd en ingezoomd.

Reset

Met de knop Reset worden alle wijzigingen die met de geselecteerde functie zijn
gemaakt, gereset.
Als er geen functies zijn geselecteerd, gaat de 3D-weergave terug naar de oor-
spronkelijke berekening als u op Reset drukt.

3D Options
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