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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja Etelä-
Amerikka

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

Brasilia Puhelin: (0800) 892-1217

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755
333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 (900) 649
115

Ranska ja ranskankieliset alueet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa
Puhelin: +49 89
991568-44
Faksi: +49 89 991568-811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa ohjelmistoilleen palveluja viiden vuoden ajan. Tänä aikana sekä
ohjelmistopäivityksiä että huoltopalveluja on saatavilla.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä.
Lähetä palautetta osoitteeseen igs.manuals@brainlab.com, jos haluat ehdottaa käyttöohjeeseen
parannuksia.

Valmistaja

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

YLEISTÄ TIETOA
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia yrityskohtaisia tietoja. Tämän käyttöohjeen
mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

Brainlab® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot

• Nämä ohjelmistot perustuvat osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
• Tämä ohjelmisto sisältää OpenJPEG-kirjaston. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista,

vastuuvapautuksista ja lisenssistä on osoitteessa http://www.openjpeg.org.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnälli-
siä laitteita koskevan direktiivin (MDD) 93/42/ETY olennaiset vaatimukset.
Lääkinnällisistä laitteista annetussa neuvoston direktiivissä määritettyjen sääntö-
jen mukaan DICOM Viewer 2.2 on luokan IIb tuote.

HUOMAUTUS: ainoastaan Brainlabin valmistamien tuotteiden CE-merkinnän oikeellisuus voidaan
vahvistaa.
 

Hävitysohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä
(Waste Electrical and Electronic Equipment):
http://www.brainlab.com/weee

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Juridiset tiedot
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Ne sisältävät oleellisia
turvallisuuteen liittyviä tietoja ja ilmoittavat mahdollisesta laiteviasta. Mahdollisia ongelmia
ovat esimerkiksi laitteen virhetoiminnot, laitteen toimintahäiriö sekä laitteelle tai muulle
omaisuudelle aiheutunut vaurio.

Huomautukset

HUOMAUTUS: lisätiedot näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä.
 

YLEISTÄ TIETOA
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1.4 Käyttötarkoitus

Käytön indikaatiot

DICOM Viewer 2.2 on lääkinnällisten kuvien esittämiseen tarkoitettu järjestelmä. Ohjelmisto
siirtää kuvia kuvien arkistointi- ja siirtojärjestelmistä (PACS), tiedostopalvelimilta tai irrotettavilta
tallennusvälineiltä. Siinä on toimintoja kuvien käsittelyä, perusmittauksia ja kolmiulotteista
tarkastelua (rekonstruktiot ja valitun alueen muunto) varten. Navigoinnin suunnittelutoimintoihin
kuuluvat useita tiloja tukeva kuvien yhdistäminen sekä objektin ja liikeradan luominen.
Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu primaaridiagnoosiin kuvien avulla eikä mammografisten kuvien
tarkastelemiseen.

Tarkoitettu käyttäjä

Ohjelmisto on tarkoitettu kirurgien ja lääketieteen ammattilaisten käytettäväksi.

Käyttöpaikka

Käyttöpaikka on sisätiloissa, tavallisesti sairaala- tai kliinisessä ympäristössä.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Tarkista kaikkien laitteeseen syötettyjen tietojen ja kaikkien laitteen palauttamien tietojen
oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

Vastuut

Tämä järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan kirurgin tai käyttäjän apuvälineeksi, eikä se
millään tavalla korvaa kirurgin tai käyttäjän ammatissaan hankkimaa kokemusta eikä poista
kirurgin tai käyttäjän vastuuta järjestelmän käytön aikana.

Käyttötarkoitus
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
1.5.1 Brainlabin ohjelmisto

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

DICOM Viewer 2.2 on yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa:
• Content Manager 2.x/Patient Selection 4.x
• DICOM Proxy 3.x

Muut Brainlab-ohjelmistot

Muita yhteensopivia Brainlab-ohjelmistoja voi tulla saataville tämän käyttöohjeen julkaisun jälkeen.
Jos sinulla on kysyttävää ohjelmiston yhteensopivuudesta DICOM Viewer 2.2 -version kanssa,
ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.
Jos käytät tällä hetkellä edellä mainituista versioista poikkeavia ohjelmistoversioita, ota yhteys
Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden yhteensopivuudesta.

YLEISTÄ TIETOA
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1.5.2 Muiden kuin Brainlabin valmistamat ohjelmistot

Valtuudet

DICOM Viewer sisältää lääkinnällisen ohjelmiston. Henkilöstö ei saa muuttaa
asennusominaisuuksia tai kokoonpanoasetuksia, ellei Brainlab ole antanut tähän koulutusta ja
valtuuttanut muutoksia (pois lukien järjestelmän suojausta koskevat paikalliset tiliasetukset).

Yhteensopivat muut kuin Brainlabin ohjelmistot

DICOM Viewer on yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows Server 2008

HUOMAUTUS: tietoa muista yhteensopivista muiden valmistajien ohjelmistosovelluksista saat
ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
 

DICOM-yhdenmukaisuus

DICOM-yhdenmukaisuuslausunnot ovat Brainlabin verkkosivuilla seuraavassa osoitteessa:
www.brainlab.com/dicom.

Sähkökäyttöiset lääkintäjärjestelmät

Lisätietoja sähkökäyttöisten lääkintäjärjestelmien määrittämisestä on soveltuvassa järjestelmän
käyttöohjeessa ja teknisessä käyttöohjeessa.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.6 Koulutus ja asiakirjat

Käytön kohderyhmä

Tämä käyttöohje on tarkoitettu kirurgien ja/tai heidän henkilöstönsä käyttöön.

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttämistä kaikkien käyttäjien on osallistuttava Brainlabin edustajan
pitämään koulutusohjelmaan.

Dokumentaatio

Tässä käyttöohjeessa on tietoja monimutkaisesta lääkinnällisestä ohjelmistosta, jonka käytössä
on noudatettava huolellisuutta.
Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän käyttäjät:
• lukevat tämän käyttöohjeen huolellisesti ennen laitteen käyttöä
• voivat tarkistaa käyttöohjeen tietoja kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet
• Hoidon suunnittelun ja kuvaohjatun navigaation yleiskuvaus
• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Instrumenttien käyttöohjeet Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien käsittelyyn

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien puhdistukseen, desinfioin-
tiin ja sterilointiin

Järjestelmän käyttöohjeet Yksityiskohtaiset järjestelmän kokoonpanotiedot

Tekniset käyttöohjeet Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tie-
dot ja yhteensopivuustiedot

YLEISTÄ TIETOA
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Koulutus ja asiakirjat
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2 DICOM VIEWER
2.1 Ohjelmiston yleiskuvaus

Yleistä tietoa

DICOM Viewer -sovelluksessa voidaan esimerkiksi:
• tarkastella lääketieteellisiä kuvia ja Brainlabin hoitosuunnitelmia
• verrata useiden tutkimusten kuvajoukkoja
• suorittaa ikkunointi- ja mittaustoimintoja
• suorittaa hoidon perussuunnittelua.

Tietojen valitseminen

Kun avaat DICOM Viewer -sovelluksen, sinua kehotetaan valitsemaan tarkasteltavat tiedot.

①

④

③

②

Kuva 1 

Vaiheet

1.

Valitse tietojoukko ①, jota haluat käyttää.
Tietojoukot, joiden tausta on musta ②, kuuluvat suunnitelmaan. Painamalla mitä tahansa
tietojoukkoa voit valita kaikki suunnitelman tietojoukot.
Tiedot näytetään SELECTED DATA -alueella ③.

2. Jatka valitsemalla OK ④.

Tietojen ominaisuudet

DICOM VIEWER
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②①

Kuva 2 
Kun valitaan DICOM Viewer -sovelluksen kanssa käytettävät tiedot, tietojen ominaisuudet
näytetään tietojen valintanäytöllä. Esimerkiksi kuvausleikkeen etäisyys ① tai objektin tilavuus ②
suunnitelluissa objekteissa.

Tilavuuden laskenta perustuu kuvan laadun, kuvan resoluution ja leikepaksuuden kaltaisiin
tekijöihin, ja se saattaa erota korostetun objektin todellisesta tilavuudesta.

Kuvantamisohjeet

Käytettävän kuvantamistilan ja aiotun hoidon yhdistelmää koskevat yksityiskohtaiset
kuvantamisohjeet saat pyytämällä ne Brainlabin asiakastuesta. Jotta saisit parhaat mahdolliset
tulokset suunnitellessasi hoitoa suunnittelujärjestelmän avulla, noudata aina kunkin tilanteen
edellyttämiä kuvantamisohjeita.

DICOM-kuvien pikseleiden on oltava suorakulmaisia. Matriisin kokoa koskevia rajoituksia
ei ole. Vietäessä kuvia Brainlab-muodossa suositus on, että pikselien kokona on 512 x 512.
Tämä estää artefaktien syntymisen interpoloitaessa. Pikselikoon ja matriisikoon on oltava
vakio kussakin sarjassa.

Näytön asettelu

①

②

Kuva 3 

Ohjelmiston yleiskuvaus
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Nro Alue Kuvaus

① Päävalikko

Käytettävissä olevien toimintojen valikko.
Valitse päävalikko ja pidä sen painiketta painettuna, jotta se voidaan
liu’uttaa näytön toiselle puolelle.
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella li-
senssin mukaan.
 

② Valittu kuva Tiedoston nimi ja kuvakkeet on korostettu valituissa kuvissa.

Pääpainikkeet

Ota toiminto käyttöön painamalla sen painiketta.
Navigointiohjelmistosta riippuen liikeratojen, kuvien kohdistuksen, ikkunoinnin ja pisteiden
muutokset voidaan päivittää navigointiohjelmistossa napsauttamalla Done. Huomioi, että
navigointiohjelmistossa tehtyjä muutoksia ei ehkä tuoda DICOM Viewer -sovellukseen tai voida
tarkastella siellä, ennen kuin navigointiohjelmisto on suljettu.

Painike Käyttö Katso

Home: palauttaa Content Manageriin. Kaikki muutok-
set (esim. valittu tietojoukko, ikkunointi, liikeradat, piste-
mittaukset, rajatut ruudut, 3D-kynnykset) asetetaan au-
tomaattisesti saataville muissa sovelluksissa.
HUOMAUTUS: ei ole käytettävissä, jos laitteistopainike
on näkyvissä (katso alustan asiaankuuluva Järjestel-
män käyttöohje, esim. Curve, Buzz tai Kick).
 

Ohjelmiston
käyttöohje

Data: valitun potilaan tietojen valintaan palaaminen. Sivu 13

Viewing: kuvan näkymäasetukset. Sivu 17

Measuring: kuvan mittausasetukset (kulmat, etäisyydet
jne.) ja huomautukset. Sivu 24

3D Options: kolmiulotteisten visualisointien luominen,
kuvien rajaaminen ja kohdealueen valitseminen. Sivu 36

Trajectories: liikeratojen suunnittelu. Sivu 29

Done: jatka käyttämällä suunniteltuja tietoja. Kaikki muutokset tallen-
netaan automaattisesti.

DICOM VIEWER
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Painike Käyttö Katso

Back: Kehottaa tallentamaan muutokset ennen Content Manageriin
palaamista.

Voit asettaa tiedot saataville muissa sovelluksissa valitsemalla Save.
Voit hylätä tiedot valitsemalla Discard.
Voit jäädä DICOM Viewer -sivulle valitsemalla Cancel.

Ohjelmiston yleiskuvaus

16 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 DICOM Viewer Ver. 2.2



2.2 Tarkastelu

Yleistä tietoa

Viewing-toimintoihin sisältyvät kuvan peruskäsittelyasetukset. Muutokset koskevat nykyistä
kuvajoukkoa ja sen rekonstruktioita.

Suunta

Jokaisen näkymän vasemmassa alakulmassa näkyy ihmishahmo, joka osoittaa ku-
van suunnan.

Perustarkastelupainikkeet

Perustarkastelupainikkeet ovat aina käytettävissä DICOM Viewer -sovelluksessa.

Painike Käyttö

Scroll: vedä sormea:
• oikealle tai alaspäin siirtyäksesi joukossa eteenpäin
• vasemmalle tai ylöspäin siirtyäksesi joukossa taaksepäin
• voit myös selata kuvan nuolia käyttämällä.

Zoom: vedä sormea:
• ylöspäin loitontaaksesi
• alaspäin lähettääksesi.

Pan: vedä kuva haluamaasi kohtaan tai keskitä kuva kyseiseen kohtaan painamal-
la sitä.

Reconstructions (s. 22): avaa rekonstruktiovalinnan.

Maximize/Minimize (s. 21): valitun kuvan suurentaminen/pienentäminen.

Close Image (s. 20): valitun kuvan sulkeminen.

Scroll Arrows: kuvaleikkeiden selaus.

DICOM VIEWER
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Tarkastelutoiminnot

Painike Käyttö

Add View (s. 22): avaa rekonstruktiovalinnan.

Increase: näytettävien leikkeiden määrän lisääminen.

Decrease: näytettävien leikkeiden määrän vähentäminen.

Thickness: luo viereisistä leikkeistä keskimääräisen paksuuden.

Windowing: kirkkauden (ylös ja alas) ja kontrastin (vasemmalle ja oikealle) säätö.

Align (s. 19): voit säätää kuvaustietojen suuntausta. 

Flip: vedä sormea siirrettävän kuvan yli:
• pystysuoraan, jos haluat kääntää kuvaa ylös-/alaspäin
• vaakasuoraan, jos haluat kääntää kuvaa oikealle/vasemmalle.

Reset: kaikkien leikkeiden palautus alkuperäisiin näyttöasetuksiin.

Linked View (s. 19): näytön useiden kuvien tai kuvajoukkojen linkitys.

Screenshot (uusi viite): näyttökuvan ottaminen nykyisestä näytöstä.

Tarkastelu
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Thickness-toiminto

② ③

①
Kuva 4 

Thickness-toiminto on käytettävissä vain alkuperäisleikkeissä, jos:
• leikkeen etäisyys on sama koko tietojoukossa,
• leikkeen maksimietäisyys on 2 mm, ja
• leikkeen etäisyyden ja leikkeen paksuuden välinen maksimaalinen ero ei ole suurempi kuin

10 %.
HUOMAUTUS: aksiaalisia, sagittaalisia tai koronaalisia rekonstruktioita ei voida keskiarvottaa.
 

Nro Kuvaus

① Liukupalkki leikkeen paksuuden säätämiseen. Paksuusalue riippuu leikkeiden välisestä
etäisyydestä, ja kokonaispaksuus voi olla enintään 6 mm.

② Keskimääräinen paksuus on ilmoitettu otsikossa (kohdan AVERAGE edessä).

③ Ruudussa ilmoitetaan keskiarvotetun alueen paksuus.

Kohdistustoiminto

Align-toiminnon avulla voit määrittää potilaan suuntauksen uudelleen tietojoukossa.
Jos potilas esimerkiksi kuvattiin aksiaalisessa asennossa (päin- tai selinmakuulla) mutta pää
kallistettuna, kuvaustietojen merkinnät eivät vastaa suuntausta. Voit korjata tämän kohdistamalla
tiedot niin, että ne vastaavat kulloisenkin näkymän merkintöjä.
HUOMAUTUS: Align-toimintoa käytettäessä on suositeltavaa käyttää rekonstruktioita
alkuperäisen tietojoukon leikkeiden sijaan.
 

Linkitetyn näkymän vaatimukset

Linked View linkittää useita kuvia tai kuvajoukkoja. Yhdessä joukossa tehdyt toimet (esim. kierto)
suoritetaan myös linkitetyissä näkymissä.
Jotta Linked View -näkymää voidaan käyttää, kuvien/kuvajoukkojen on oltava joko:
• osa samaa kuvajoukkoa tai rekonstruktioita, tai

DICOM VIEWER
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• yhdistettyjä (Brainlabin ohjelmistolla tai kuvauslaitteella).

Asettelujen muokkaaminen

③

②①

Kuva 5 

Vaiheet

1. Painamalla Increase tai Decrease ③ voit säätää kerrallaan näytettävien leikkeiden mää-
rää.

2.
Valinnaiset:
• Avaa kuvan rekonstruktiot Reconstructions-painikkeella ① (katso s. 22).
• Sulje kuva painamalla Close Image -painiketta ②.

HUOMAUTUS: kun painetaan Done, kyseisen tietojoukon asettelukokoonpano muistetaan. Kun
seuraavan kerran avaat tietojoukon, se avataan samassa asettelussa.
 

Tarkastelu
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Kuvien suurentaminen/pienentäminen

①

②

Kuva 6 

Nro Komponentti

① Kuvaluettelo

②
Suurennettu näkymä
HUOMAUTUS: suurennettu kuva säilyy kuvaluettelossa.
 

Suurentamis-/pienentämisasetukset

Vaihtoehdot

Suurenna kuva suurennusnuolella.

Pienennä kuva pienennysnuolella.

Voit muuttaa kuvaa suurennetussa näkymässä ② painamalla kuvaa kuvaluettelossa ①.

DICOM VIEWER
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2.2.1 Rekonstruktionäkymät

Yleistä tietoa

DICOM Viewer -sovelluksen avulla voidaan katsella rekonstruktioita aikaisemmin valittujen kuvien
lisäksi. Rekonstruktionäkymät linkitetään alkuperäiseen kuvajoukkoon, eli yhdessä näkymässä
tehdyt muutokset vaikuttavat myös muhin.
Alkuperäistä kuvajoukkoa voidaan tarkastella samanaikaisesti enintään kolmen
rekonstruktiotyypin kanssa. Rekonstruktiokuvakkeen painaminen näyttää kyseisen rekonstruktion.
Jos haluat lisätietoja rekonstruktionäkymistä, katso s. 37.

Rekonstruktion valitseminen

Painamalla Reconstructions-painiketta ① tai Add View -painiketta ② voit avata valintaikkunan
③. Rekonstruktioita voidaan esikatsella ja avata tässä ikkunassa.
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat rekonstruktiot saattavat vaihdella valitun tietomuodon ja
lisenssin mukaan.
 

HUOMAUTUS: Slice on alkuperäinen tietojoukko, ei rekonstruktio.
 

③

①

②

Kuva 7 

Tarkastelu
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2.2.2 PDF-katseluohjelma

PDF-tiedostojen katseleminen

①

②

Kuva 8 

Vaiheet

1. Voit katsella PDF-tiedostoa PDF-katseluohjelmassa painamalla PDF-tiedostoa tietojen
valinnan aikana (katso Ohjelmiston käyttöohje, Content Manager/Patient Selection).

2. Selaa, suurenna ja panoroi tarpeen mukaan.

Tulostuspainike

Tulosta PDF-tiedosto määritettyyn tulostimeen painamalla tulostuspainiketta.
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2.3 Mittaaminen

Yleistä tietoa

Measuring-valikossa on lisämittausasetuksia. Mittauksia käytetään nykyiseen leikkeeseen sekä
sitä edeltävään ja seuraavan leikkeeseen.
Etäisyys-, ympyrä- ja kulmamittaukset ovat näkyvissä vain DICOM Viewer -sovelluksessa.
Etäisyys- ja ympyrämittaustoiminnot eivät ole käytettävissä kalibroimattomissa kuvissa.
HUOMAUTUS: etäisyysmittauksen laatu vaihtelee tietojoukon tarkkuuden mukaan.
 

Mittauspainikkeet

Painike Käyttö Katso

Distance: kahden pisteen välisen etäisyyden mittaus. Sivu 25

Circle: kuvan päällä olevan ympyrän halkaisijan mittaus. Sivu 26

Angle: samalla tasolla olevien kolmeen pisteen välisen kulman mit-
taus. Sivu 27

Point: tekstimerkintöjen lisääminen kuvaan.
HUOMAUTUS: pisteet-kohde on näkyvissä myös muissa ohjelmisto-
sovelluksissa.
 

Sivu 28

Delete: mittausobjektien poisto. Sivu 28

HUOMAUTUS: mittauksia ja pisteitä voidaan muuttaa vain Measuring-valikon ollessa avoinna.
 

Mittaaminen
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2.3.1 Etäisyyden mittaaminen

Yleistä tietoa

Distance-toiminnon avulla voidaan mitata kuvan kahden pisteen välinen etäisyys.

Etäisyyksien mittaaminen

Kuva 9 

Vaiheet

1. Valitse Distance.

2.
Paina mitä tahansa kuvan kohtaa.
Näyttöön tulee viiva.

3.
Aseta viiva haluamallasi tavalla painamalla ja vetämällä sen päätepisteitä sormella.
Valittujen pisteiden välinen etäisyys lasketaan ja näytetään millimetreinä.
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2.3.2 Halkaisijan mittaaminen

Yleistä tietoa

Circle-toiminnon avulla voidaan mitata kuvan päällä olevan ympyrän halkaisija. Halkaisijan
mittauksia käytetään nykyiseen leikkeeseen sekä sitä edeltävään ja seuraavan leikkeeseen.

Halkaisijan mittaaminen

Kuva 10 

Vaiheet

1. Valitse Circle.

2.
Luo ympyrä painamalla kuvan pistettä.
Ympyrän halkaisija lasketaan ja näytetään.

3.
• Aseta ympyrä haluamallasi tavalla vetämällä sen keskipistettä.
• Muuta ympyrän kokoa painamalla ja vetämällä sen reunoja.

Mittaaminen
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2.3.3 Kulmien mittaaminen

Yleistä tietoa

Angle-toiminnon avulla voidaan mitata samassa tasossa olevien kolmen pisteen välinen kulma.
HUOMAUTUS: näytettävä kulma on kaksiulotteinen mittaus. Arvo on aina suhteessa näytettävään
tasoon.
 

Kulmien mittaaminen

Kuva 11 

Vaiheet

1. Valitse Angle.

2.
Paina kuvan pistettä.
Näyttöön tulee kulma.

3.
Aseta pisteet haluamallasi tavalla painamalla ja vetämällä niitä.
Valittujen pisteiden välinen kulma lasketaan ja näytetään.
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2.3.4 Lisämittaustoiminnot

Point-painike

Jos haluat lisätä kuvaan tekstimerkintöjä, valitse Point ja paina sitten kuvaa halu-
amassasi kohdassa. Kirjoita tekstimerkintä kosketusnäytön näppäimistöllä.

Delete-painike

Poista mittaukset valitsemalla ensin Delete ja painamalla sitten poistettavaa mit-
tausta.

Mittaaminen
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2.4 Liikeradat
2.4.1 Liikeradan luominen

Yleistä tietoa

Kuva 12 
Liikeradan luomisen avulla kuvajoukossa voidaan suunnitella kirurgisten instrumenttien reitit, joita
voidaan käyttää navigointiohjelmiston kanssa.
Liikeradat luodaan määrittämällä kohdepiste ja sisäänmenopiste, jotka on linkitetty vastaaviin
leikkeisiin.

Liikeradan toiminnot

Painike Käyttö Katso

Set Target: kohdepisteen määritys. Sivu 30

Set Entry: sisäänmenopisteen määritys. Sivu 33

New: uuden liikeradan luominen. Sivu 32

Thickness: liikeradan paksuuden säätö. Sivu 32
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Painike Käyttö Katso

Probe View: liikeratojen tarkistaminen Probe View -näkymässä. Sivu 33

Color: toisen värin määritys valitulle liikeradalle. Sivu 30

Delete: valitun liikeradan poisto. Sivu 32

Toggle: suunniteltujen liikeratojen välillä siirtyminen. Sivu 31

Liikeradan ominaisuudet

Kun liikerata luodaan, se saa Trajectories-valikossa näkyvän ominaisuuskortin.
Kaikkia suoritettuja toimintoja (esim. Thickness-säätö, liikeradan poisto) käytetään valikossa
näkyvään liikerataan.

①

② ③

Kuva 13 

Nro Komponentti

① Liikeradan väri

② Pituus ja halkaisija (mm)

③ Liikeradan nimi

Liikeradan luominen

Vaiheet

1.
Valitse New.
Näkymissä näkyy kohdistusristikko.

2. Voit muuttaa liikeradan värin valitsemalla Color.

3. Vedä kohdistusristikon keskipiste haluamaasi kohdepisteeseen ja valitse Set Target.

4. Vedä kohdistusristikon keskipiste haluamaasi sisäänmenopisteeseen ja valitse Set Entry.

Liikeradat
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Vaiheet

5. Tee tarvittavat säädöt vetämällä kohdistusristikkoa ja valitse sitten Set Target / Set Entry
uudelleen.

6. Tarkista liikerata (katso s. 33).

Toiseen liikerataan siirtyminen

Vaihe

Paina Toggle-painiketta, kunnes haluttu liikerata on valittu.
HUOMAUTUS: kohdepiste valitaan automaattisesti.
 

Liikeradan halkaisijan säätäminen

Vaiheet

1. Paina Toggle-painiketta, kunnes haluttu liikerata on valittu.

2. Valitse Thickness.

3. Kasvata/pienennä paksuutta nuolipainikkeilla.

Näytettävät liikeradat

①

②

Kuva 14 
Kun liikerata on valittu, se näkyy korostettuna ①.
Jos liikerata ei sijaitse nykyisessä leikkeessä, se näkyy katkoviivana ②.

Liikeratojen näyttäminen ja piilottaminen

Vaiheet

1. Valitse Data.

2. Valitse Trajectories / poista sen valinta.
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Vaiheet

3. Valitse OK.

Liikeradan poistaminen

Vaihe

Paina Delete-painiketta.
Valittu liikerata on poistettu.
HUOMAUTUS: liikeradan poistoa ei voi perua.
 

Liikeradat
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2.4.2 Liikeratojen tarkistaminen

Yleistä tietoa

Liikeradat on tarkistettava, jotta niiden oikea asetus voidaan varmistaa.
Probe View -näkymä on erityisen hyödyllinen liikeratojen tarkastamiseen, sillä sen avulla voidaan
tarkastella koko liikerataa ja varmistaa, ettei mitään kriittisiä rakenteita läpäistä.

Probe View -valintaikkuna

Probe View avaa valikon, jossa voidaan valita Probe View, Inline1 View- ja Inline2 View-
näkymät.

Kuva 15 
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Liikeratojen tarkistaminen

①

②

Kuva 16 

Vaiheet

1. Valitse haluamasi näkymä Probe View -valikosta (katso s. 33).

2.

Selaa kuvajoukkoa ja varmista, että liikeradan reitillä ei ole mitään kriittisiä rakenteita (täs-
sä esimerkissä sininen piste ①).
HUOMAUTUS: etäisyys kohdepisteeseen osoitetaan Probe View -ikkunan yläreunassa
②.
 

3.
Varmista muissa avoimissa näkymissä, että liikeradan asetus on oikea.
Probe View -sijainti osoitetaan muissa näkymissä viiteviivalla.

Liikeradat
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Leikkeen indikaatio

Liikeradan paksumpi kohta ① osoittaa liikeradan sijainnin nykyisessä leikkeessä.

①

Kuva 17 
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2.5 Kolmiulotteiset asetukset

Yleistä tietoa

3D Options -työkalurivin avulla voidaan luoda ja säätää kolmiulotteisia visualisointeja käyttämällä
esimerkiksi:
• raja-arvon säätöä
• kuvan rajausta
• kohdealueen (ROI) valintaa.

Kuva 18 

Kolmiulotteiset visualisoinnit

Kun kaksiulotteista kuvajoukkoa selataan, kolmiulotteisen visualisoinnin keltainen viiva osoittaa
sillä hetkellä katsellun leikkeen sijainnin. Keltainen viiva haalistuu, kun selaaminen lopetetaan.
Liikeradat ja objektit näkyvät kolmiulotteisissa visualisoinneissa.

Kolmiulotteisessa visualisoinnissa näkyvät värit eivät ehkä vastaa todellisten kudosten
väriä. Huomioi, että kolmiulotteiset visualisoinnit perustuvat harmaan arvoihin, minkä
vuoksi pinnan epätarkkuudet tai artefaktit voivat luoda epätarkkuuksia kolmiulotteiseen
visualisointiin.

Digitaalisesti rekonstruktoitu röntgenkuva (DRR)

DRR-esiasetus käyttää TT-tietoja röntgenkuvan luomiseen. Tulos on röntgenkuvaa muistuttava
kuva, joka on laskettu valitusta kulmasta.

Maksimivoimakkuussuojaus (MIP)

MIP on kolmiulotteisten tietojen tarkastelutapa, jossa vokselit projisoidaan maksimivoimakkuudella
tason näkymäsuuntaa pitkin.

Kolmiulotteiset asetukset
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Esiasetukset

Jokainen esiasetus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yksitellen ja niiden raja-arvoja
voidaan säätää yksitellen.
Esiasetukset vaihtelevat tietotyypin mukaan:

Tietotyyppi Käytettävissä olevat esiasetukset

TT, ei varjoainetta Skin Bone DRR

TT, varjoaineen kanssa Skin CT Contrast (bone and
vessels) MIP

MR Skin Vessels MIP

Rotaatioangiografia Bone Vessels MIP

PET/SPECT MIP
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2.5.1 Kolmiulotteisten visualisointien muokkaaminen

Raja-arvon säätäminen

Vaiheet

1. Valitse Threshold.

2.
Säädä raja-arvo vetämällä sormea:
• ylöspäin tai vasemmalle kasvattaaksesi arvoa
• alaspäin tai oikealle laskeaksesi arvoa.

Kuvan rajaaminen

Vaiheet

1.
Valitse Crop.
Rajauskehys näkyy kuvajoukossa.

2.

Säädä rajauskehystä siten, että se ympäröi kuvan säilytettävän alueen.
• Säädä kehyksen kokoa vetämällä kehyksen reunoja tai kehyksen pyöreitä merkintäpis-

teitä.
• Kierrä kehystä painamalla reunaa ja vetämällä kehystä. Vapauta reuna, paina sitä uu-

delleen ja kierrä kehystä toiseen suuntaan.
HUOMAUTUS: rajauskehyksen ulkopuolinen alue ei enää näy.
 

Kohdealueen valitseminen

Vaiheet

1. Valitse Select ROI.

2.
Vedä sormea viistosti valitun alueen yli.
Valintakehys luodaan lävistäjän mukaan.

3.
Nosta sormi näytöltä.
Kohdealue valitaan ja suurennetaan.

Palautus

Reset-painike palauttaa kaikki valitussa toiminnossa tehdyt muutokset.
Jos mitään toimintoa ei ole valittu, Reset-painikkeen painaminen palauttaa kolmiu-
lotteisen näkymän alkuperäiseen laskentaan.

Kolmiulotteiset asetukset
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