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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens en wettelijke informatie
1.1.1 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: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 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 gebruiksduur

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

Feedback

Ondanks zorgvuldige controle kan deze handleiding fouten bevatten.
Neem contact met ons op via igs.manuals@brainlab.com als u suggesties heeft voor verbetering
van deze handleiding.

Fabrikant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

ALGEMENE INFORMATIE
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1.1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

CE-label

• De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van richtlijn 93/42/EEG van de Europese Raad betreffende medische
hulpmiddelen.

• Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulp-
middelen is Image Fusion een klasse IIb-product.

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

Instructies voor afvalverwerking

Afvoer van elektrische en elektronische apparatuur mag alleen geschieden volgens
wettelijke regelgeving. Voor informatie over de AEEA (Afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur) richtlijn, ga naar:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Verkoop in de VS

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

Contactgegevens en wettelijke informatie
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1.2 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 cirkelvormige
voorzichtigheidssymbolen. Het geeft veiligheidskritische informatie aangaande de
mogelijkheid van een probleem met het instrument. Deze problemen omvatten storingen,
instrumentenfouten, instrumentschade of eigendomsschade.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen hebben een cursief lettertype en geven aanvullende handige tips.
 

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Beoogd gebruik

Indicaties voor het gebruik

De Image Fusion Element kan voor alle workflows worden gebruikt waarbij coregistratie van
beeldgegevens nodig is. Het apparaat zelf heeft geen specifieke klinische indicaties.

Beoogde gebruiker

De applicatie is bestemd voor gebruik door medische professionals en hun assistenten die
werken in het veld van neurochirurgie, traumatologie en radiotherapieplanning.

Plaats van gebruik

De Image Fusion Element is bedoeld voor gebruik:
• in een kantooromgeving in een ziekenhuis of een andere locatie met een computer;
• in een operatiekamer of in kamers die geschikt zijn voor chirurgische ingrepen.

Plausibiliteitsbeoordeling

Beoordeel voorafgaand aan de behandeling van de patiënt, de plausibiliteit van de
informatie-invoer en -uitvoer van het systeem.

Hardware voorzichtig hanteren

Alleen daartoe opgeleid medisch personeel mag systeemonderdelen en hulpinstrumenten
bedienen.

Verantwoordelijkheid

Deze toepassing biedt alleen extra ondersteuning aan de chirurg of de gebruiker en is in
geen geval bedoeld als vervanging van de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de
chirurg of de gebruiker bij het gebruik ervan.

Beoogd gebruik
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1.4 Compatibiliteit met medische apparatuur
1.4.1 Medische software van Brainlab

Compatibele Brainlab medische software

Image Fusion is compatibel met:
• DICOM Viewer 3.0
• Content Manager 2.2
• Patient Selection 4.1
• Spine & Trauma 3D 2.5
• DICOM Proxy 3.3

Software-updates van Brainlab

Na publicatie van deze gebruikershandleiding kan overige compatibele software van Brainlab
beschikbaar worden. Als u vragen hebt over compatibiliteit van de software 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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1.4.2 Apparaten van andere fabrikanten

Volmacht

Alleen bevoegde Brainlab-medewerkers mogen software op het Brainlab-systeem
installeren. Er mogen geen softwaretoepassingen worden geïnstalleerd of verwijderd.

Compatibele niet-Brainlab software

Image Fusion is compatibel met:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Server 2008
• Microsoft Server 2012

Neem contact op met Brainlab support voor informatie over compatibele servicepacks.

Alleen essentiële updates voor Microsoft Windows-besturingssystemen zijn toegestaan.
Het wordt niet aanbevolen om updates te downloaden of te installeren tijdens de
behandeling van de patiënt.

Het wordt aanbevolen om het systeem te beschermen met geavanceerde antivirussoftware.
Let erop dat dit een negatief effect kan hebben op de werking van het systeem,
bijvoorbeeld real-time scans (ook bekend als scannen bij openen, bescherming op
achtergrond, permanent schild, automatische bescherming) kunnen het downloaden en
opslaan van patiëntgegevens vertragen.

Overige niet-Brainlab software

Alleen de door Brainlab genoemde software mag worden geïnstalleerd op en gebruikt met
Image Fusion.

Compatibiliteit met medische apparatuur
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1.5 Training en documentatie
1.5.1 Training

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.

Toezicht

Voordat u het systeem gebruikt voor chirurgische ingrepen waarbij computerondersteunde
navigatie van kritisch belang is, dient u voldoende volledige procedures uit te voeren onder
toezicht van een vertegenwoordiger van Brainlab die u indien nodig kan ondersteunen.

Verantwoordelijkheid

Dit systeem levert alleen ondersteuning aan de chirurg en is geen substituut voor, of
vervanging van de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens gebruik.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.5.2 Documentatie

Gebruikershandleidingen lezen

De gebruikershandleidingen beschrijven complexe medische hulpmiddelen en chirurgische
navigatiesoftware die met voorzichtigheid moeten worden gebruikt.
Het is belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, instrumenten en software:
• deze gebruikershandleidingen zorgvuldig doorlezen voordat zij de apparatuur gebruiken
• te allen tijde toegang hebben tot deze gebruikershandleidingen

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleiding
• Overzicht van behandelplanning en beeldgestuurde navigatie.
• Beschrijving van de ok-opstelling van het systeem.
• Gedetailleerde software-instructies.

Instrumentenhandleiding Gedetailleerde instructies voor het hanteren van instrumenten.

Gebruikershandleiding voor
reiniging, ontsmetting en
sterilisatie

Bijzonderheden over het reinigen, desinfecteren en steriliseren
van instrumenten.

Systeemhandleidingen Uitgebreide informatie over het opstellen van het systeem.

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, inclusief
specificaties en complianties.

Training en documentatie
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2 IMAGE FUSION
GEBRUIKEN

2.1 Inleiding
2.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Met Image Fusion kunt u ten minste twee beeldsets samen registreren; deze beeldsets kunnen
dezelfde of verschillende modaliteiten (CT, MR, PET, SPECT) hebben.
Zodra twee beeldsets zijn gefuseerd, kunnen ze tegelijkertijd worden bekeken. Alle geplande
inhoud (bijvoorbeeld objecten en trajecten) die is gedefinieerd in één beeldset is zichtbaar in elke
andere, gefuseerde beeldset.
Image Fusion stelt een fusieketen voor die is gebaseerd op voorgedefinieerde koppelregels.
Neem voor meer informatie contact op met Brainlab.
Image Fusion maakt gebruik van een algoritme voor de fusie van de geselecteerde beeldsets. Dit
algoritme matcht twee beeldsets met dezelfde anatomische structuren voor optimale
fusieresultaten. De twee beeldsets moeten van hetzelfde gebied zijn.
Automatische beeldfusie is geschikt voor de meeste combinaties beeldmodaliteiten, met
uitzondering van RGB-beeldsets. In dit geval is de oorspronkelijke scannerpositie
(referentieframe) standaard beschikbaar. Het is altijd mogelijk handmatig aanpassingen aan te
brengen.
OPMERKING. Brainlab raadt aan een beeldset te gebruiken met een minimum van twintig coupes
van een duidelijke anatomische structuur. Raadpleeg de scanprotocollen van Brainlab voor meer
informatie.
 

Starre fusie en vervorming

Onnauwkeurigheden in een starre fusie kunnen het resultaat zijn van misvormingen binnen een
van de beeldsets. U kunt een dergelijke misvorming corrigeren met behulp van Deformation.
Hierdoor wordt een nieuwe beeldset gegenereerd met behulp van een vervormbaar
registratiealgoritme (elastische vervorming).
Een elastische vervorming is per definitie niet uniform voor het totale volume. Dit kan betekenen
dat er sprake is van een nauwkeurige vervorming in uw interessegebied, maar van een
onnauwkeurige vervorming in een ander deel van de hersenen.
U moet de nieuw aangemaakte beeldset zorgvuldig controleren op basis van het totale volume.
De beschikbare verificatietools in de toepassing worden in de volgende paragrafen beschreven.
OPMERKING. Vervorming is niet beschikbaar binnen een Spine-workflow.
 

Beschikbaarheid vervorming

Vervorming is optioneel en afhankelijk van licentie en systeemconfiguratie. Neem voor meer
informatie contact op met Brainlab support.

IMAGE FUSION GEBRUIKEN
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Beeldsets beoordelen

Het algoritme herkent geen gefuseerde misvormde beeldsets en geeft daarom minder
nauwkeurige resultaten. Controleer de geselecteerde beeldsets altijd. Hoe groter het aantal
coupes in de beeldset, hoe beter de fusieresultaten.

Inleiding
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2.1.2 Workflows van Image Fusion

Algemene informatie

Image Fusion kan binnen verschillende workflows worden toegepast (bijv. bij het gebruik van
Cranial- of Spine-software).

Image Fusion voor Cranial

Hieronder staan de belangrijkste workflowstappen voor Image Fusion binnen een craniale
workflow:

Stappen

1. Laad de beeldsets.

2. Controleer de voorgestelde fusie.

3. Pas de voorgestelde fusie indien nodig aan.

4. Selecteer Deformation om de misvormde beeldsets te corrigeren (voor zover van toe-
passing op uw beeldset).

5. Controleer de fusie.

6. Controleer de Deformation (voor zover van toepassing).

7. Keur de resultaten goed.

8.
Sluit de fusie af met Done.
De fusieresultaten worden opgeslagen voor verdere verwerking.

Image Fusion voor Spine

Hieronder staan de belangrijkste workflowstappen voor Image Fusion binnen een spinale
workflow:

Stappen

1. Laad de beeldsets.

2. Definieer uw ROI (region of interest, interessegebied).

3. Gebruik Adjust om uw beeldsets handmatig uit te lijnen.

4. Selecteer Fusion om de beeldsets te fuseren.

5. Controleer de fusie.

6. Keur de resultaten goed.

7.
Sluit de fusie af met Done.
De fusieresultaten worden opgeslagen voor verdere verwerking.

IMAGE FUSION GEBRUIKEN
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2.2 Image Fusion starten

Workflow selecteren

Afbeelding 1 

Stap

Selecteer de workflow:
bijv. Cranial > Planning.

Voor u begint

Gebruik Patient Selection om de patiënt en de gewenste gegevens te kiezen. Raadpleeg de
softwarehandleiding voor Content Manager en Patient Selection voor meer informatie.

Als u de gegevensselectie aanpast, veranderen het fusieketenalgoritme en de fusie.

Beeldaanpassing

OPMERKING. Wanneer beeldsets buiten Image Fusion worden aangepast als zij al in gebruik
zijn, kan dat leiden tot datacorruptie of onnauwkeurigheden.
 

Image Fusion starten
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Image Fusion starten

Afbeelding 2 

Stap

Selecteer Image Fusion in het hoofdscherm van Content Manager.

IMAGE FUSION GEBRUIKEN
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2.3 Image Fusion
2.3.1 Automatische fusie

Algemene informatie

Wanneer u Image Fusion opent in een craniale workflow, fuseert de software standaard
automatisch de geselecteerde beeldsets. De beelden worden gefuseerd op basis van
anatomische structuren die in beide beeldsets voorkomen.
Het doel is de fusieresultaten te bekijken en als deze naar wens zijn, goed te keuren. De fusie
wordt opgeslagen door Done te selecteren.
OPMERKING. Automatische fusie is niet beschikbaar binnen een spinale workflow. U moet
handmatig een fusie uitvoeren.
 

OPMERKING. De fusie is gebaseerd op gemeenschappelijke anatomische structuren en wordt
beïnvloed door variatie in helderheid van de beeldcoupes.
 

Voorbeeld van automatische fusie

Afbeelding 3 

Fusieopties

Opties

Keurt automatische fusie op de huidige selectie goed.
OPMERKING. Als een fusie is beoordeeld en goedgekeurd, verandert de goed-
keuringsstatus in Approved.
 

Breekt de bestaande fusie in de twee afzonderlijke beeldsets.

Image Fusion
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Opties

Toont het volgende fusiepaar.

OPMERKING. Als de gegevensselectie wordt aangepast, kan dit leiden tot veranderingen in de
fusie. Controleer altijd de fusieresultaten.
 

OPMERKING. Fusies moeten worden goedgekeurd om ze later te kunnen gebruiken.
 

Algemene navigatiefuncties

Opties

Toont het hoofdscherm van Content Manager.
De fusieresultaten worden niet opgeslagen voor verdere verwerking.

Terug naar de vorige stap.
De fusieresultaten worden niet opgeslagen voor verdere verwerking.

Bevestigt de fusiestatus en gaat verder naar de vorige stap.
De fusieresultaten worden opgeslagen voor verdere verwerking.

Toont de gegevensselectiepagina. Gegevens kunnen worden toegevoegd of ver-
wijderd uit het gegevensselectieproces.
De fusieresultaten worden niet opgeslagen voor verdere verwerking.

IMAGE FUSION GEBRUIKEN
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2.3.2 Vervorming

Algemene informatie

Er kan na handmatige aanpassing of na het kiezen van een ROI-fusie nog steeds sprake zijn van
onnauwkeurigheden binnen fusieresultaten; dergelijke onnauwkeurigheden kunnen het gevolg zijn
van misvorming tijdens beeldacquisitie. U kunt Deformation kiezen voor een betere
overeenkomst tussen beelden.
Met Deformation wordt een vervormde beeldset gecreëerd die beter matcht met de originele
beeldset.
Het doel is dan om de vervormde beeldset en eventuele inhoud die in de beeldset aanwezig was,
te controleren en eventueel goed te keuren.
OPMERKING. De fusie is gebaseerd op gemeenschappelijke anatomische structuren en wordt
beïnvloed door variatie in helderheid van de beeldcoupes en de scankwaliteit.
 

OPMERKING. Vervorming is niet beschikbaar binnen een Spine-workflow.
 

Aanbevelingen

Beeldgegevens voor Deformation moeten voor het beste resultaat het volgende bevatten:
• Ten minste 10 coupes
• Volledige DICOM-koptekstinformatie (met beeldparameters)
• Goede raw-beeldkwaliteit (bijv. hoge resolutie, hoog contrast, minimale artefacten)

Beeldmodaliteiten

Voor vervorming worden gemeenschappelijke beeldmodaliteiten, zoals CT en MRI met
verschillende submodaliteiten ondersteund.
De volgende speciale modaliteiten en sequentietypen worden niet ondersteund:
• RGB-beelden
• FA- en ADC-overzichten
• Fase- en snelheidsoverzichten
• Perfusieoverzichten
• Spectroscopiebeelden
• Gradiëntkalibratiescans
• FLAWS-scans (fluid and white matter subtraction [afname vocht en witte stof])
• Afnamebeelden en -projecties (minimum/maximum intensiteitsprojecties)
• Gegevenssets met ingebrande objecten
• Gegevenssets met eerder vervormde beelden

Image Fusion
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Deformation-workflow

Afbeelding 4 
Deformation-fusie is gebaseerd op de originele fusie van beide beeldsets.

Stappen

1.
Selecteer Deformation in het menu.
Een dialoogvenster opent.

2. Kies de beeldset.

3.
Selecteer OK.
Er verschijnt een voortgangsbalk.

4. Controleer de Deformation-fusie door te wisselen met de tools Blending/Spy Glass/
Windowing.

5. Selecteer Approve.

6.
Selecteer Done.
De vervormde beeldset wordt opgeslagen.

IMAGE FUSION GEBRUIKEN
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Vervorming beeldgegevens

Afbeelding 5 
Met Deformation wordt een bestaande beeldset vervormd, gebaseerd op een referentiebeeldset.
Craniale misvormingscorrecties zijn mogelijk.

Toets Uitleg

Keert terug naar de Original-fusie.

Start het algoritme Deformation.

Gebruik Deformation niet tijdens een operatie.

Image Fusion
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Voorbeeld Deformation

①

Afbeelding 6 
Als het algoritme Deformation voltooid is, wordt de resulterende beeldset gemarkeerd als
Deformed ①.

IMAGE FUSION GEBRUIKEN
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2.4 Fusie controleren
2.4.1 Overzicht

Algemene informatie

De beschikbare verificatiefuncties in Image Fusion zijn:
• Spy Glass
• Blending
• Windowing
• Wisselen tussen de fusies Original en Deformation

Controleer de fusieresultaten altijd op de volledige beeldset voordat u deze goedkeurt en
opslaat.

Fusie controleren
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2.4.2 Spy Glass

Algemene informatie

Gebruik Spy Glass om de nauwkeurigheid van de beeldfusie voor de volledige beeldset visueel
te controleren door deze naar het interessegebied op de beeldcoupe te verplaatsen.
Hierdoor kunt u bijv. de vorm of de grootte van een tumor in twee beeldsets tegelijkertijd bekijken.

Spy Glass gebruiken voor originele fusies

① ②

Afbeelding 7 

Stappen

1. Selecteer Spy Glass in de werkbalk.

2.
Met Spy Glass wordt de tweede beeldset in een frame over de eerste beeldset geplaatst.
Het venster ① kan overal over het onderliggende beeld worden geplaatst.

3. Sleep de hoeken van het venster naar het gewenste gebied en de gewenste vorm om de
grootte van het venster aan te passen.

4.
Schuif met de pijltoetsen ② door de beeldcoupes.
OPMERKING. U kunt ook het muiswieltje gebruiken om te schuiven.
 

5.
Dubbelklik op de hoofdweergave om in of uit te zoomen.
De positie van de klik bepaalt het midden van de zoom.

6. Controleer het resultaat en selecteer Approve Fusion.

7. Selecteer Done na voltooiing.

IMAGE FUSION GEBRUIKEN
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Het interessegebied weergeven met behulp van axiale, coronale of sagittale weergaven

①

Afbeelding 8 

Stap

Beweeg het doel ① met de muis/aanraking om te focussen op het interessegebied.

Fusie controleren
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2.4.3 Spy Glass in de modus Deformation

Algemene informatie

Gebruik Spy Glass om de nauwkeurigheid van de vervorming visueel te controleren door deze
naar het interessegebied op de beeldcoupe te verplaatsen.
Hierdoor kunt u bijv. de vorm of de grootte van een tumor in twee beeldsets tegelijkertijd bekijken.

Kleurgecodeerde vervormingsmatrix

Als Spy Glass wordt geselecteerd in Deformation, wordt er standaard een kleurgecodeerde
vervormingsmatrix getoond. Dit geeft de mate van vervorming aan die tijdens de beeldfusie
optreedt.
OPMERKING. U kunt de kleurdefinitiematrix in- of uitschakelen door de Shift-toets ingedrukt te
houden.
 

Voorbeeld Deformation

De schaal ① verwijst naar de vervormingsamplitude ten opzichte van de originele brongegevens.

①

Afbeelding 9 

Nr. Kleur Uitleg

①
Blauw Minimum vervormingsdrempel

Rood Maximum vervormingsdrempel

IMAGE FUSION GEBRUIKEN
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Spy Glass gebruiken in de modus Deformation

②①

Afbeelding 10 

Stappen

1. Selecteer Spy Glass in de werkbalk.

2.
Met Spy Glass wordt de tweede beeldset in een frame over de eerste beeldset geplaatst.
Het venster ① kan overal over het onderliggende beeld worden geplaatst.

3. Sleep de hoeken van het venster naar het gewenste gebied en de gewenste vorm om de
grootte van het venster aan te passen.

4.
Schuif met de pijltoetsen ② door de beeldcoupes.
OPMERKING. U kunt ook het muiswieltje gebruiken om te schuiven.
 

5.
Dubbelklik op de hoofdweergave om in of uit te zoomen.
De positie van de klik bepaalt het midden van de zoom.

6. Controleer het resultaat en selecteer Approve Fusion.

7. Selecteer Done na voltooiing.

Fusie controleren
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2.4.4 Mengen voor originele fusies

Algemene informatie

Onderscheid maken tussen de beeldsets:
• Eén is blauw
• De andere is oranje

Blauw en oranje zijn complementaire kleuren. Als de twee beeldsets dezelfde informatie tonen,
wordt de overlay als een beeld in grijstinten weergegeven. Waar zij verschillen, is het resultaat
blauw of oranje.
Door de twee beelden te mengen, wordt het interessegebied gemarkeerd.

Blending gebruiken

②①

Afbeelding 11 

Stappen

1. Sleep met de muis (of de vinger voor touchscreens) links of rechts over het
weergavegebied om het gemengde beeld ① aan te passen.

2.
Schuif met de pijltoetsen ② door de beeldcoupes.
OPMERKING. U kunt ook het muiswieltje gebruiken om te schuiven.
 

3.
Dubbelklik op het hoofdweergave om in of uit te zoomen.
De positie van de klik bepaalt het midden van de zoom.

4. Controleer het resultaat en selecteer Approve Fusion.

5. Selecteer Done na voltooiing.
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Voorbeeld van blending

① ② ③

Afbeelding 12 

Nr. Component

① MR-beeld (blauw weergegeven)

② Gemengd composietbeeld

③ CT-beeld (oranje weergegeven)

Fusie controleren
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2.4.5 Blending in de modus Deformation

Algemene informatie

Blending in Deformation volgt hetzelfde principe als bij een Original-fusie, zie pagina 29,
waarbij de twee beeldsets met blauw en oranje worden weergegeven.
In de modus Deformation gebruikt Blending standaard een geel vervormingsraster om de mate
van vervorming ten opzichte van de originele beeldset te illustreren met behulp van contouren.
OPMERKING. U kunt de vervormingsmatrix in- of uitschakelen door de Shift-toets ingedrukt te
houden.
 

Blending met Deformation gebruiken

① ②

③④

Afbeelding 13 

Stappen

1.
Selecteer Blending en pas het gemengde beeld aan door met de muis (of
vinger voor touchscreens) links of rechts over het weergavegebied te sle-
pen om het gemengde beeld ① aan te passen.

2.
Schuif met de pijltoetsen ② door de beeldcoupes.
OPMERKING. U kunt ook het muiswieltje gebruiken om te schuiven.
 

3.
Dubbelklik op het hoofdweergave om in of uit te zoomen.
De positie van de klik bepaalt het midden van de zoom.

4.
Analyseer het misvormingsgebied door het wisselen en vergelijken van de resultaten van:
• Spy Glass ③
• De Original-fusie ④

5. Controleer het resultaat en selecteer Approve Fusion.
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Stappen

6. Selecteer Done na voltooiing.

Fusie controleren
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2.4.6 Windowing

Voorbeeld van Windowing

① ②

Afbeelding 14 
Met Windowing kunt u de volgorde van de twee gekozen beeldsets wisselen om het bekijken van
de beelden te vergemakkelijken.

Stap

Selecteer Windowing ②, en vervolgens de gegevens ①.
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2.4.7 Fusieresultaten vergelijken

Voorbeeld vergelijking

①

②

Afbeelding 15 
Vergelijk fusieresultaten door te wisselen tussen Original ① en Deformation ② met behulp van
de menutoetsen.
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2.4.8 Goedkeuring van fusies

Het dialoogvenster Finalize Deformation

Afbeelding 16 
U wordt gevraagd eventuele niet-opgeslagen misvormingsfusies te voltooien.

Opties

Voltooit de goedkeuringsfase en sluit Image Fusion.

Terug naar het hoofdscherm.

Opties voor goedkeuring van fusies

OPMERKING. Als de gegevensselectie wordt aangepast, kan dit leiden tot veranderingen in de
fusie. Controleer altijd de fusieresultaten.
 

OPMERKING. Fusies moeten worden goedgekeurd om ze later te kunnen gebruiken.
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Resultaten misvorming

①

Afbeelding 17 
Na goedkeuring van een Deformation wordt er een misvormde beeldset ① opgeslagen en wordt
het origineel verwijderd uit SELECTED DATA.

Als de misvormde beeldset B0 is (als onderdeel van een DTI-gegevensacquisitie), zal de
gehele DTI-gegevensset (FA-, ADC-overzicht) ook misvormd zijn.

Fusie controleren
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2.5 Fusieresultaten handmatig aanpassen
2.5.1 Beelden opnieuw uitlijnen

Algemene informatie

Als de resultaten van de automatische fusie niet voldoen, kunt u handmatig aanpassingen maken.
Handmatige uitlijning van de beeldset helpt het fusiealgoritme en verbetert de initiële resultaten.
OPMERKING. Handmatige aanpassing voor Deformation is niet beschikbaar.
 

Opnieuw uitlijnen met automatische fusie

① ②③

④
Afbeelding 18 

Stappen

1. Selecteer Adjust in de werkbalk.

2. Als u het beeld wilt verplaatsen, sleept u met het pijlsymbool ① totdat het oranje beeld ④
goed is gepositioneerd.

3. Als u het beeld wilt draaien, sleept u met de gebogen pijl ② totdat het oranje beeld ④
goed is gepositioneerd.

4.
Schuif met de pijltoetsen ③ door de beeldcoupes.
OPMERKING. U kunt ook het muiswieltje gebruiken om te schuiven.
 

5.
Dubbelklik op de hoofdweergave om in of uit te zoomen.
De positie van de klik bepaalt het midden van de zoom.

IMAGE FUSION GEBRUIKEN

Softwarehandleiding Rev. 1.2 Image Fusion Ver. 2.0 37



Stappen

6. Selecteer Fusion om een automatische fusie uit te voeren nadat de beeld-
set opnieuw is uitgelijnd.

7. Controleer het resultaat en selecteer Approve Fusion.

8. Selecteer Done na voltooiing.

Opnieuw uitlijnen met handmatige fusie

Stappen

1. Selecteer Adjust in de werkbalk.

2. Als u het beeld wilt verplaatsen, sleept u met het pijlsymbool ① totdat het oranje beeld ④
goed is gepositioneerd.

3. Als u het beeld wilt draaien, sleept u met de gebogen pijl ② totdat het oranje beeld ④
goed is gepositioneerd.

4.
Schuif met de pijltoetsen ③ door de beeldcoupes.
OPMERKING. U kunt ook het muiswieltje gebruiken om te schuiven.
 

5.
Dubbelklik op de hoofdweergave om in of uit te zoomen.
De positie van de klik bepaalt het midden van de zoom.

6. Controleer het resultaat en selecteer Approve Fusion.

7. Selecteer Done na voltooiing.

Fusieresultaten handmatig aanpassen
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2.5.2 Het interessegebied aanpassen

Algemene informatie

Gebruik de aanpassingsfuncties om het fusiegebied zodanig aan te passen dat het alle relevante
structuren voor behandeling omvat.
Door een beeldfusie uit te voeren op een handmatig gedefinieerd ROI (interessegebied), wordt
het fusiealgoritme beperkt tot het ROI. Dit maakt een hogere fusienauwkeurigheid in een beperkt
ruimtelijk gebied mogelijk.
OPMERKING. Het ROI-proces toont één beeldset per keer.
 

OPMERKING. Deze functie is niet beschikbaar voor Deformation. Handmatige aanpassing van
het ROI heeft geen invloed op het misvormingsresultaat.
 

Het interessegebied aanpassen

①

Afbeelding 19 

Stappen

1. Selecteer ROI in de werkbalk.

2.

Pas het frame ① aan zodat dit het gebied omringt dat moet worden gebruikt als de fusie-
referentie.
OPMERKING. Zorg ervoor dat voldoende anatomische informatie wordt bedekt door het
interessegebied om de fusieresultaten te verbeteren.
 

Het ROI van de fusie wordt niet automatisch opgeslagen wanneer de taak voor de
beeldfusie wordt verlaten. Keur de fusie goed en sla hem op om een verkeerde interpretatie
van de resultaten te vermijden en om hem te bewaren voor later gebruik.
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Een fusie starten

Stap

Selecteer Fusion nadat u de handmatige aanpassing van het ROI hebt voltooid.

OPMERKING. U moet Fusion selecteren om het fusiealgoritme toe te passen op het nieuw
gedefinieerde ROI.
 

Een fusie resetten

Stap

Als u beelden hebt gefuseerd en deze wilt resetten naar het oorspronkelijke coördi-
natensysteem van de scanner, selecteert u Reset.
OPMERKING. Met behulp van Reset kunt u teruggaan naar de fusie die beschik-
baar was voordat u Image Fusion opende. Als er een ROI was gedefinieerd voor
het uitvoeren van een fusie, dan verwijdert met de Reset-handeling ook het hand-
matig gedefinieerde interessegebied.
 

Image Fusion toont geen objecten. Houd rekening met de impact die het maken van
aanpassingen in Image Fusion heeft op al bestaande objecten en overige planninginhoud
(bijv. punten, trajecten). Controleer altijd de nieuwe positie van objecten en overige
planninginhoud in Smartbrush of DICOM Viewer.
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2.6 Fusieparen wijzigen

Algemene informatie

Image Fusion toont het eerste fusiepaar voor beoordeling en de overige beschikbare paren.
Wanneer het dialoogvenster Fusion Pairs wordt geactiveerd, krijgt u een overzicht van de fusie
die wordt beoordeeld en de overige beschikbare paren.
Er zijn twee verschillende functionaliteiten beschikbaar om de fusieparen te wijzigen:
• Handmatig paren met Edit
• Weergaverichting wijzigen met Align

Paren selecteren

Afbeelding 20 

Stappen

1. Selecteer het dialoogvenster Fusion Pairs in de werkbalk om te wijzigen welk fusiepaar
is geselecteerd.

2. Markeer uw voorkeursbeeldenpaar om een ander paar te selecteren.
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Voorbeeld van fusiepaarvorming

①

③
②

④

Afbeelding 21 

Nr. Componenten

① Fusiepaarnummer

② Fusietype

③ Goedkeuringsstatus

④ Goedkeuringsstatus-indicator

Typen beeldfusie

Het fusietype wordt getoond in het dialoogvenster Fusion Pairs.

Fusietype Uitleg

Automatic
Automatisch berekende fusie op basis van structuren die identiek zijn voor bei-
de beeldsets; hierbij wordt gebruik gemaakt van een algoritme voor gemeen-
schappelijke informatie.

Manual Handmatige uitlijning of een misvormingsalgoritme van twee beeldsets met re-
ferentieuitlijningen die zijn opgeslagen in de beeldsets.

Scanner Beeldsets die zijn vastgelegd tijdens dezelfde beeldacquisitiesessie, worden
automatisch gefuseerd en krijgen het etiket "Scanner".

Not fused Handmatige uitlijning van twee beeldsets waar geen referentieuitlijningen wor-
den opgeslagen in de beeldsets.

Fiducial Fusie op basis van registratiepunten van anatomische oriëntatiepunten, zoals
MR- of CT-referentiemarkers.

Registration Fusie op basis van handmatige registratiemarkerpunten.

Fusieparen wijzigen
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Handmatig paren

U kunt beeldsetparen wijzigen met Edit.

Afbeelding 22 

Stappen

1. Selecteer het dialoogvenster Fusion Pairs in de werkbalk.

2. Selecteer Edit in het dialoogvenster Manual Pairing om de beeldenparen
die moeten worden gefuseerd, handmatig te selecteren.

3. Markeer het gewenste beeldenpaar.

4.

Selecteer Use this Pair.
Image Fusion fuseert automatisch het nieuwe paar. Het dialoogvenster Fu-
sion Pairs wordt gesloten.
OPMERKING. Selecteer Cancel om naar het vorige menu terug te gaan.
 

OPMERKING. Elke wijziging van het paren van de beeldset zorgt voor wijzigingen in de initiële
fusieketen. Zodra nieuwe gegevens beschikbaar zijn, wordt het fusiealgoritme opnieuw
uitgevoerd. De gebruiker dient de resultaten te controleren.
 

Neem contact op met de Brainlab support voor meer technische informatie over standaard
fusieparen.

Als het handmatig gedefinieerde fusiepaar in conflict is met de al goedgekeurde fusie, of
als de beeldsetselectie is bijgewerkt, wordt het conflict automatisch door de software
opgelost door de bestaande fusie te overschrijven. U moet de fusie opnieuw beoordelen.
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Uitlijning definiëren

U kunt de weergaverichting van een fusiepaar wijzigen met Align. Hierdoor kunt u de beeldset
selecteren die de weergaverichting definieert.

Afbeelding 23 
Voer de volgende stappen uit om de richting te wijzigen of de uitlijning van de geselecteerde
beeldset te definiëren:

Stappen

1. Selecteer uw beeldset in de werkbalk.

2. Selecteer Align in het menu.

3. Kies het beeld dat moet worden uitgelijnd.

4. Selecteer Confirm.
Het beeld wordt automatische uitgelijnd.
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2.7 Image Fusion sluiten

Openstaande goedkeuringen

Afbeelding 24 
Het dialoogvenster Open Approval wordt geopend als u verder probeert te gaan terwijl de fusie
nog niet is goedgekeurd.

Opties

Hiermee kunt u verder gaan zonder goedkeuring van de fusie.

Hiermee kunt u terug gaan en de fusie(s) goedkeuren.

Image Fusion sluiten

Stappen

1.
Voltooi uw huidige taak door Done te selecteren.
Image Fusion slaat uw resultaten op zodat deze later in het DICOM-sys-
teem kunnen worden bekeken.

2. Selecteer Home in het functiemenu.

3.
Selecteer Exit in het hoofdscherm van Content Manager.
OPMERKING. De goedgekeurde fusie wordt opgeslagen.
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Gegevens opslaan bij afsluiten

Voltooi altijd uw huidige taak voordat u de software afsluit. Sluit de software altijd af
voordat u het systeem uitschakelt. Gegevens worden niet automatisch opgeslagen als het
systeem wordt uitgeschakeld zonder dat u de software goed afsluit.

Image Fusion sluiten
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