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1 OBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Technická podpora

Pokud v této příručce nebudete moci najít požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy
či problémy, obraťte se na technickou podporu společnosti Brainlab:

Oblast Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední a Jižní
Amerika

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

Brazílie Tel.: (0800) 892-1217

Velká Británie Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Tel.: +34 (900) 649 115

Francie a francouzsky mluvící oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Tel.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

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

Předpokládaná servisní životnost

Brainlab poskytuje servis na program po dobu pěti let. Během této doby jsou nabízeny
programové updaty stejně jako podpora.

Připomínky uživatelů

Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby.
Máte-li nějaké návrhy ohledně toho, jak tuto příručku vylepšit, prosíme obraťte se na
igs.manuals@brainlab.com.

Výrobce

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

OBECNÉ INFORMACE
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1.2 Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje informace duševního vlastnictví chráněné autorským právem. Je
zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného
souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnost Brainlab

Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Ochranné známky jiných společností

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Integrovaný software třetích stran

• Tento program je částečně založen na práci společnosti Independent JPEG Group.
• Tento program obsahuje knihovnu OpenJPEG, která byla importována a vylepšena kodekem

libjpeg-turbo. Úplný popis autorských práv, prohlášení a licencí najdete na adrese http://
www.openjpeg.org a http://www.libjpeg-turbo.org.

Označení CE

Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje zá-
kladním požadavkům směrnice 93/42/EEC Evropské rady o zdravotnických
prostředcích („MDD“).
Dle pravidel stanovených směrnicí MDD je DICOM Viewer 3.0 produkt třídy Im.

POZNÁMKA: platnost označení CE lze potvrdit pouze pro produkty, které vyrobila společnost
Brainlab.
 

Pokyny k likvidaci

Elektrická a elektronická zařízení likvidujte vždy v souladu s místními nařízeními. In-
formace o směrnici WEEE (použité elektrické a elektronické přístroje) najdete na ad-
rese:
http://www.brainlab.com/weee

Prodej v US

Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení pouze pro lékaře nebo na objednávku
lékařem.

Právní informace
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1.3 Symboly

Varování

Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následcích
spojených s nesprávným použitím zařízení.

Výstraha

Výstrahy jsou označeny kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité bezpečnostní
informace týkající se možných problémů se zařízením. Mezi takové problémy patří selhání
funkce, porucha zařízení, poškození zařízení nebo poškození majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou formátovány v kurzívě a uvádějí další užitečné rady.
 

OBECNÉ INFORMACE
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1.4 Zamýšlené použití

Zamýšlené použití aplikace DICOM Viewer

DICOM Viewer 3.0 je softwarový prostředek pro zobrazení lékařských snímků a dalších údajů ve
zdravotní péči. Zahrnuje funkce pro kontrolu, manipulaci se snímkem, základní měření a
vizualizaci 3D (multiplanární rekonstrukce a zobrazení objemu 3D). Není určen pro diagnózu
primárního snímku nebo kontrolu mamografických snímků.

Uživatel

Zamýšlenými uživateli jsou zdravotničtí pracovníci, tedy lékaři a jejich zaměstnanci.

Místo použití

Určeno pro vnitřní použití, zpravidla v nemocnici nebo klinickém zařízení.

Kontrola přijatelnosti

Před ošetřením pacienta zkontrolujte přijatelnost všech vstupních informací až ke
koncovému výstupu ze zařízení.

Odpovědnost

Tento systém slouží chirurgovi nebo uživateli výhradně jako doplňující pomůcka a žádným
způsobem nezastupuje ani nenahrazuje poznatky chirurga nebo uživatele a/nebo
zodpovědnost během použití.

Zamýšlené použití
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1.5 Kompatibilita s lékařskými přístroji
1.5.1 Software Brainlab

Kompatibilní lékařský software Brainlab.

Aplikace DICOM Viewer 3.0 je kompatibilní s následujícími aplikacemi:
• Application Platform 1.0
• Patient Selection 5.0
• DICOM Proxy 3.3

Další programy Brainlab

Další kompatibilní programy Brainlab mohou být dostupné po distribuci této uživatelská příručky.
Pokud máte otázky týkající se kompatibility softwaru s aplikací DICOM Viewer 3.0, obraťte se na
technickou podporu společnosti Brainlab.
V případě, že aktuálně používáte jinou verzi programu, než jsou výše uvedené, ohledně zjištění
kompatibility se obraťte na technickou podporu Brainlab.

OBECNÉ INFORMACE
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1.5.2 Software jiný než Brainlab

Oprávnění

DICOM Viewer obsahuje zdravotnický software. Vlastnosti instalace nebo nastavení konfigurace
nesmí žádná osoba bez vyškolení nebo oprávnění společností Brainlab měnit (kromě místního
nastavení účtu kvůli bezpečnosti systému).

Jiný software kompatibilní s Brainlab

DICOM Viewer je kompatibilní se systémem Microsoft Windows Server 2012 R2 (64bitová verze).
POZNÁMKA: informace o dalších kompatibilních programových aplikacích nepocházejících od
společnosti Brainlab se spojte s podporou Brainlab.
 

Shoda DICOM

Prohlášení o shodě DICOM lze najít na domovské stránce společnosti Brainlab na adrese:
www.brainlab.com/dicom

Lékařské elektrické systémy

Informace týkající se konfigurace lékařských elektrických systémů viz odpovídající Příručka k
obsluze systému a Technická příručka.

Kompatibilita s lékařskými přístroji
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1.6 Zaškolení a dokumentace

Okruh posluchačů

Zato uživatelská příručka je určena pro zdravotnické pracovníky, tedy lékaře a jejich
zaměstnance.

Zaškolení Brainlab

Před použitím systému by se všichni uživatelé měli zúčastnit zaškolovacího programu vedeného
zástupcem Brainlab.

Dokumentace

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program, který je třeba používat pozorně.
Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému:
• pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
• měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět obrazem-řízenou
navigaci

• Popis nastavení systému na op. sále
• Podrobné pokyny k programu

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfekci
a sterilizaci Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručky k obsluze systému Komplexní informace o nastavení systému

Technické příručky Podrobné technické informace o systému, včetně technických
specifikací a dodržování norem

OBECNÉ INFORMACE
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Zaškolení a dokumentace
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2 DICOM VIEWER
2.1 Přehled o programu

Obecné informace

DICOM Viewer je možné použít například k:
• zobrazení lékařských snímků a léčebných plánů Brainlab
• srovnání sad snímků z vícečetných studií
• využívání funkcí windowing a měření

Otevření aplikace DICOM Viewer

DICOM Viewer je třeba otevírat pomocí programu Application Platform, který umožňuje přístup
k údajům pacientů a použití softwaru Brainlab.
Pomocí programu Patient Selection lze vybrat pacienta a požadovaná data k zobrazení.
Další informace najdete v uživatelských příručkách k programu pro aplikace Application
Platform, Content Manager a Patient Selection.

Rozvržení obrazovky

②

①

Obrázek 1 

Č. Oblast Vysvětlení

① Hlavní nabídka
Nabídka dostupných funkcí.
POZNÁMKA: dostupné funkce se mohou lišit podle licence.
 

② Zvolený snímek Název souboru a ikony jsou na zvoleném snímku (snímcích) zvýra-
zněny.

DICOM VIEWER
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Hlavní tlačítka

Pro aktivaci funkce klikněte na odpovídající tlačítko.
V závislosti na navigačním programu lze aktualizovat změny zarovnání snímků, windowing a
body, a to stisknutím tlačítka Done. Mějte na paměti, že změny provedené v navigačním
programu nelze v systému DICOM Viewer importovat ani zobrazit, dokud není navigační program
ukončen.

Tlačítko Funkce Viz

Slouží k návratu na úvodní stránku. Všechny změny
(např. vybranou datovou sadu, windowing, trajektorie,
měření bodů, oříznutá pole, hranice 3D) budou automa-
ticky dostupné také v dalších aplikacích.
POZNÁMKA: není k dispozici, pokud existuje hardwaro-
vé tlačítko (viz příslušná příručka k obsluze systému
pro vaši platformu, např. Curve, Buzz nebo Kick).
 

Uživatelská
příručka k
programu

Slouží k otevření nabídky pro skrytí/zobrazení dat. Str. 16

Jméno pacienta, ID a zvolený plán: Vyberte, chcete-li se
vrátit k výběru pacienta a provést změny vybraného pa-
cienta nebo dat.

Str. 13

View: Volby zobrazování snímku. Str. 15

Measure: Možnosti měření snímku (úhly, vzdálenosti,
atd.) a poznámky. Str. 21

3D Options: Vytvoření vizualizace 3D, ořezání snímku
a volba oblasti zájmu. Str. 26

Done: Pokračování a uložení změn.

Back: Vyzve vás k uložení změn před návratem na předchozí obra-
zovku.

• Možnost Save vyberte, chcete-li data zpřístupnit pro další aplikace.
• Možnost Discard vyberte, chcete-li data zahodit.
• Možnost Cancel vyberte, chcete-li zůstat na stránce DICOM Vie-

wer.

Přehled o programu
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2.2 Zobrazení dat

Obecné informace

Funkce View poskytují základní možnosti manipulace se snímky. Změny se uplatní v aktuální
sadě snímků a jejich rekonstrukcích.

Snímky DICOM musí mít čtvercovou velikost pixelu. Velikost matice není nijak omezená.

Orientace

V levém dolním rohu se při každém zobrazení objeví obrázek člověka pro indikaci
orientace snímku.
V jednotlivých pohledech se zobrazí další relevantní ukazatele orientace, včetně
následujících: H (hlava), F (chodidla), L (levá), R (pravá), A (přední) a P (zadní).

Tlačítka základního zobrazování

Tlačítka základního zobrazování jsou v systému DICOM Viewer vždy dostupná.

Tlačítko Funkce

Scroll: Tažení: 
• doprava nebo dolů pro posun vpřed souborem
• doleva nebo nahoru pro posun zpět souborem

POZNÁMKA: pro procházení případně použijte šipky ve snímku.
 

Zoom: Tažení:
• nahoru pro zmenšení
• dolů pro zvětšení

Pan: Přetáhněte snímek na požadované místo nebo kliknutím na snímek jej v tom-
to bodě vycentrujte.

Reconstructions (str. 20): Otevře volbu rekonstrukce.

Maximize/Minimize (str. 19): Maximalizuje/minimalizuje zvolený snímek.

Close Image (str. 18): Zavře zvolený pohled.

DICOM VIEWER
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Tlačítko Funkce

Scroll Arrows: Šipky v zobrazení pro procházení řezů snímku.

Funkce zobrazování

Tlačítko Funkce

Add View (str. 20): Otevře volbu rekonstrukce.

Slices (str. 17): Upraví počet zobrazovaných řezů.

Window: Upravuje jas (nahoru a dolů) a kontrast (doleva a doprava).

Align (str. 18): Umožní vám upravit orientaci naskenovaných dat. 

Flip: Přesouvejte prstem přes snímek, kterým chcete pohybovat:
• vertikálně, pro překlopení snímku nahoru/dolů
• horizontálně, pro překlopení snímku doprava/doleva

Reset: Resetuje všechny řezy do původního nastaveného zobrazení.

Linked View (str. 18): Propojí vícenásobné snímky nebo sady snímků na obra-
zovce.

POZNÁMKA: pokud vyberete tlačítko Done po použití funkcí View, změny dané datové sady se
uloží. Při příštím otevření datové sady se otevře se stejným rozvržením.
 

Nabídka Data

Nabídka Data umožňuje vybraná data skrýt/zobrazit.

Zobrazení dat
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②

③④⑤

①

⑥

Č. Vysvětlení

① Výběrem ikony otevřete nabídku Data.

② Data dostupná k zobrazení, např. snímky, objekty, měření.

③ Výběrem lze data zobrazit.

④ Výběrem lze data skrýt.

⑤ Výběrem lze seznamy dostupných dat rozbalit/sbalit.

⑥ Výběrem lze nabídku Data zavřít.

Vlastnosti dat

①

Obrázek 2 
Vlastnosti dat se zobrazují v nabídce Data. Například objem objektu ① v plánovaných objektech.

Výpočet objemu je založen na faktorech, jako je kvalita snímku, rozlišení snímku a tloušťka
řezu, a může se lišit od skutečného objemu vybraného objektu.

Funkce Slices

Funkce Slices umožňuje definovat, kolik řezů se zobrazí, pomocí mřížky pro výběr požadovaného
rozvržení.

DICOM VIEWER
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① ②

Obrázek 3 

Funkce zarovnání

Funkce Align vám umožňuje znovu definovat orientaci pacienta v datové sadě.
Například pokud byl pacient skenován v axiální poloze (na břiše nebo na zádech), ale s otočenou
hlavou, označení naskenovaných dat nebude odpovídat orientaci. Tuto chybu můžete napravit
úpravou dat tak, aby odpovídala označení v příslušném pohledu.
POZNÁMKA: při použití funkce Align doporučujeme používat rekonstrukce spíše než řezy
původní datové sady.
 

Požadavky na propojená zobrazení

Funkce Linked View propojí vícečetné snímky nebo sady snímků. Jakékoliv změny provedené v
jednom souboru (např. otáčení) se projeví také na propojených zobrazeních.
Pro použití funkce Linked View musí být snímky/sady snímků:
• součástí stejné sady snímků nebo rekonstrukce nebo
• zfúzovány (pomocí softwaru Brainlab nebo skeneru)

Přemísťování pohledů

Krok

Chcete-li přemístit pohled, vyberte a podržte jej a poté pohled uvolněte v požadovaném umístě-
ní.
Dva pohledy si vymění místo.

Zobrazení dat
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Maximalizace/Minimalizace snímků

①

②

Obrázek 4 

Č. Součást

① Seznam snímku

②
Maximalizovaný pohled
POZNÁMKA: maximalizovaný pohled zůstává v seznamu snímků.
 

Volby maximalizace/minimalizace

Možnosti

Pro maximalizaci snímku klikněte na šipku pro maximalizaci.

Pro zmenšení snímku klikněte na šipku pro minimalizaci.

Chcete-li změnit snímek v maximalizovaném zobrazení ②, stiskněte snímek v seznamu snímků
① nebo jej přetažením v maximalizovaném zobrazení přemístěte.

DICOM VIEWER
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2.2.1 Rekonstrukce zobrazení

Obecné informace

DICOM Viewer umožňuje kromě již zvolených snímků vidět i rekonstrukce. Zobrazené
rekonstrukce jsou propojeny s původní sadou snímků, tedy že jakákoliv provedená změna v
jednom zobrazení se provede u ostatních.
Originální sadu snímků můžete simultánně zobrazit až se třemi rekonstrukčními typy. Kliknutím na
kteroukoli ikonu rekonstrukce tuto rekonstrukci zobrazíte.
Více informací o zobrazeních rekonstrukce viz str. 26.

Výběr rekonstrukce

Stiskněte tlačítko Reconstructions ① nebo Add View ②, čímž otevřete dialogové okno
s výběrem ③. Z tohoto místa můžete vidět náhled a otevřít rekonstrukce.
POZNÁMKA: dostupné rekonstrukce se mohou lišit v závislosti na zvoleném formátu dat a
koupené licenci.
 

POZNÁMKA: Slice je původní soubor dat, nikoli rekonstrukce.
 

③

①

②

Obrázek 5 

Zobrazení dat
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2.3 Měření

Obecné informace

Nabídka Measure poskytuje možnosti pokročilého měření. Měření se provádí u aktuálního řezu,
stejně jako u řezu předchozího a následujícího.
Měření vzdáleností, kružnic a úhlů je viditelné pouze v aplikaci DICOM Viewer. Vzdálenost a
funkce měření kruhu nejsou u nekalibrovaných snímků dostupné.
POZNÁMKA: kvalita měření vzdálenosti závisí na rozlišení souboru dat.
 

Tlačítka měření

Tlačítko Funkce Viz

Distance: Měří vzdálenost mezi libovolnými dvěma body. Str. 22

Circle: Měří průměr kruhu překrývajícího snímek. Str. 23

Angle: Měří úhel libovolných tří bodů v téže rovině. Str. 24

Point: Umístí textový popis do snímku.
POZNÁMKA: body jsou viditelné také v jiných softwarových aplika-
cích.
 

Str. 25

See next: Pokud vybraná data obsahují více než jedno měření,
přeskočí na řez, ve kterém se další měření objevuje. Str. 25

Delete: Odstraní měření objektů. Str. 25

POZNÁMKA: měření a body lze změnit pouze tehdy, když je otevřena nabídka Measure.
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2.3.1 Měření vzdálenosti

Obecné informace

Funkce Distance umožňuje měření vzdálenosti mezi dvěma libovolnými body ve snímku.

Měření vzdálenosti

Obrázek 6 

Kroky

1. Klikněte na Distance.

2.
Klikněte kdekoli na snímku.
Na obrazovce se zobrazí linka.

3.
Přemístěte linku podle potřeby stisknutím a přetažením koncových bodů.
Vypočítá se vzdálenost mezi dvěma vybranými body a zobrazí v milimetrech.

Měření
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2.3.2 Měření průměrů

Obecné informace

Funkce Circle umožňuje měření průměru kruhu překrývajícího snímek. Měření průměru se
provádí u aktuálního řezu, stejně jako u řezu předchozího a následujícího.

Měření průměru

Obrázek 7 

Kroky

1. Klikněte na Circle.

2.
Klikněte na bod na snímku pro vytvoření kruhu.
Vypočte se a zobrazí průměr kruhu.

3.
• Přemístěte kruh podle potřeby tažením středu.
• Změňte velikost kruhu stisknutím a tažením okrajů.

DICOM VIEWER
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2.3.3 Měření úhlů

Obecné informace

Funkce Angle umožňuje měření úhlu tří libovolných bodů ve stejné rovině.
POZNÁMKA: zobrazený úhel představuje měření 2D. Hodnota je vždy vztažena k zobrazené
rovině.
 

Měření úhlů

Obrázek 8 

Kroky

1. Klikněte na Angle.

2.
Klikněte na bod na snímku.
Na obrazovce se zobrazí úhel.

3.
Přemístěte body podle potřeby stisknutím a tahem.
Vypočte se a zobrazí úhel mezi zvolenými body.

Měření
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2.3.4 Další funkce měření

Tlačítko bodu

① ②

Pro umístění textových popisů do snímku klikněte na Point a pak klikněte na poža-
dované místo snímku.
Výběrem možnosti Annotation ① lze upravit text poznámky v dialogu, který se
otevře ②.

Tlačítko odstranění

Pro odstranění měření nejprve klikněte na Delete a pak na měření, které chcete od-
stranit.
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2.4 Možnosti 3D

Obecné informace

Nástrojová lišta 3D Options umožňuje vytvoření a úpravu vizualizace 3D s použitím např.:
• Úprava hranice
• Ořezání snímku
• Výběr oblasti zájmu (ROI)

Obrázek 9 

Vizualizace 3D

Při procházení sady 2D snímků představuje žlutá linie nebo stín ve vizualizaci 3D umístění
aktuálně zobrazeného řezu. V jiných snímcích 2D nitkový kříž znázorňuje protínající se roviny.
Tato znázornění při ukončení procházení zmizí.
Trajektorie a objekty jsou viditelné ve vizualizaci 3D.

Barvy objevující se ve vizualizaci 3D nemusí odrážet barvu aktuální tkáně. Mějte na paměti,
že vizualizace 3D se vytváří podle hodnoty šedé, a proto nepřesnost povrchu nebo
artefakty mohou vytvořit nepřesnosti ve vizualizaci 3D.

Digitálně rekonstruovaná radiografie (DRR)

Přednastavení DRR používá CT data k vytvoření aproximace rentgenového snímku. Výsledkem
je snímek vypadající jako rentgenový, vypočtený ze zvoleného úhlu.

Projekce maximální intenzity (MIP)

MIP je metoda objemové vizualizace pro 3D data, která promítá voxely s maximální intenzitou ve
sledovaném směru do zobrazované roviny.

Přednastavení

Dostupná přednastavení závisí na typu dat:

Typ dat Dostupná přednastavení

CT bez kontrastu Skin Bone DRR

Možnosti 3D
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Typ dat Dostupná přednastavení

CT s kontrastem Skin CT Contrast (bone and
vessels) MIP

MR Skin Vessels MIP

Rotační angiografie Bone Vessels MIP

PET/SPECT MIP
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2.4.1 Úprava vizualizace 3D

Úprava hranice

Kroky

1. Klikněte na Threshold.

2.
Posouvejte prstem pro nastavení hranice:
• nahoru nebo vlevo pro zvětšení
• dolů nebo vpravo pro zmenšení

Ořezání snímku

Kroky

1.
Klikněte na Crop.
V sadě snímků se objeví rámec ořezu.

2.

Nastavte rámec ořezu tak, aby obklopoval část snímku, kterou chcete zachovat.
• Pro nastavení velikosti rámce přesuňte okraje rámce nebo kruhové značky umístěné v

rámci.
• Pro otáčení rámce klikněte na okraj a posouvejte rámec. Uvolněte okraj, pak na něj

opět klikněte pro otočení rámce do jiného směru.
POZNÁMKA: oblast vně ořezového rámu již není viditelná.
 

Volba ROI

Kroky

1. Klikněte na Select ROI.

2.
Posouvejte prstem diagonálně přes vybranou oblast.
Podle diagonály se vytvoří výběrový rámec.

3.
Uvolněte stisknutí.
ROI je zvolena a zvětšena.

Resetování

Funkce Reset resetuje všechny změny, které byly provedeny pomocí zvolené funk-
ce.
Pokud nejsou zvoleny žádné funkce, kliknutím na Reset vrátí zobrazení 3D k pů-
vodnímu výpočtu.

Možnosti 3D
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