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1

INFORMACJE OGÓLNE

1.1

Dane kontaktowe i informacje prawne

1.1.1

Dane kontaktowe

Pomoc techniczna
Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:
Region

Telefon i faks

Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Tel.: +1 800 597 5911
Środkowa i Południowa
Faks: +1 708 409 1619
Brazylia

Tel.: (0800) 892 1217

Wielka Brytania

Tel.: +44 1223 755 333

Hiszpania

Tel.: +34 900 649 115

Francja i obszary francuskojęzyczne

Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa

Tel.: +49 89 991568 44
Faks: +49 89 991568 811

Japonia

Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

E-mail

us.support@brainlab.com

support@brainlab.com

Przewidywany okres serwisowy
Firma Brainlab zapewnia pięcioletni okres serwisowy dla oprogramowania. W tym czasie
oferowane są aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne.

Informacje zwrotne
Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja może zawierać błędy.
W przypadku jakichkolwiek sugestii dotyczących sposobu ulepszenia niniejszego podręcznika
należy kontaktować się z nami pod adresem e-mail igs.manuals@brainlab.com.

Producent
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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Dane kontaktowe i informacje prawne

1.1.2

Informacje prawne

Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe innych firm
Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów
Niniejsze oprogramowanie oparte jest na pracy zespołu Independent JPEG Group.

Oznaczenie CE
• Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG, dotyczącej wyrobów medycznych
(MDD).
• Według zasad określonych w tej dyrektywie Image Fusion jest produktem klasy IIb.
UWAGA: Ważność oznaczenia CE można potwierdzić wyłącznie dla produktów
wyprodukowanych przez firmę Brainlab.

Instrukcje dotyczące utylizacji
Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna się odbywać wyłącznie
zgodnie z przepisami ustawowymi. Informacje na temat dyrektywy WEEE Unii Europejskiej (dotyczącej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zamieszczono
na stronie internetowej:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych
Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla
lekarzy lub na ich zamówienie.
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1.2

Symbole

Ostrzeżenia
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one kluczowe
informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące możliwości wystąpienia obrażeń ciała,
zgonu lub innych poważnych skutków nieprawidłowego używania urządzenia.

Przestrogi
Przestrogi są oznaczane okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one informacje
kluczowe dla bezpieczeństwa dotyczące ewentualnych problemów z wyrobem. Problemy,
które mogą się pojawić, to nieprawidłowa praca urządzenia, jego awaria, uszkodzenie
urządzenia lub mienia.

Uwagi
UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki.
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Zastosowanie

1.3

Zastosowanie

Wskazania do stosowania
Element Image Fusion może być używany we wszystkich klinicznych schematach postępowania,
które wymagają korejestracji danych obrazowych. Samo urządzenie nie ma określonych wskazań
klinicznych.

Docelowy użytkownik
Aplikacja jest przeznaczona do stosowania przez profesjonalistów medycznych i ich asystentów
pracujących w dziedzinie neurochirurgii, traumatologii oraz planowania radioterapii.

Miejsce użycia
Element Image Fusion jest przeznaczony do stosowania:
• w warunkach biura szpitalnego lub innego miejsca wyposażonego w komputer,
• na sali operacyjnej lub w salach odpowiednich do interwencji chirurgicznych.

Weryfikacja wiarygodności
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Ostrożne obchodzenie się ze sprzętem
Komponenty systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez
przeszkolony personel medyczny.

Odpowiedzialność
To oprogramowanie zapewnia jedynie dodatkową pomoc dla chirurga lub użytkownika;
stosowanie oprogramowania w żaden sposób nie zastępuje doświadczenia i/lub
odpowiedzialności chirurga lub użytkownika.
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1.4

Zgodność z urządzeniami medycznymi

1.4.1

Oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab
Image Fusion jest zgodny z:
• DICOM Viewer 3.0
• Content Manager 2.2
• Patient Selection 4.1
• Spine & Trauma 3D 2.5
• DICOM Proxy 3.3

Aktualizacje oprogramowania firmy Brainlab
Po publikacji niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się inne zgodne programy firmy
Brainlab. W przypadku pytań dotyczących zgodności oprogramowania prosimy o kontakt z
pomocą techniczną firmy Brainlab.
Jeśli obecnie wykorzystywane jest oprogramowanie w wersji innej niż podane powyżej, należy się
zwrócić do pomocy technicznej firmy Brainlab w celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego
zgodności.
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Zgodność z urządzeniami medycznymi

1.4.2

Urządzenia innych firm

Upoważnienia
Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie upoważnieni pracownicy
firmy Brainlab. Nie wolno instalować ani usuwać żadnych aplikacji programowych.

Zgodne oprogramowanie innych firm
Image Fusion jest zgodny z:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Server 2008
• Microsoft Server 2012
W celu uzyskania informacji dotyczących zgodnych pakietów serwisowych należy skontaktować
się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
Dozwolone są jedynie krytyczne aktualizacje systemu operacyjnego Microsoft Windows.
Nie zaleca się pobierania ani instalowania aktualizacji podczas leczenia pacjenta.
Zaleca się ochronę systemu za pomocą najwyższej jakości oprogramowania
antywirusowego. Należy mieć świadomość, że może ono negatywnie wpływać na
wydajność systemu, np. skanowanie w czasie rzeczywistym (zwane także ochroną w trybie
on-access, ochroną działającą w tle, stałą ochroną (resident shield) lub ochroną
automatyczną) może spowalniać pobieranie i zapisywanie danych pacjenta.

Pozostałe oprogramowanie innych firm
Z oprogramowaniem Image Fusion może być instalowane i stosowane wyłącznie
oprogramowanie określone przez firmę Brainlab.
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1.5

Szkolenie i dokumentacja

1.5.1

Szkolenie

Szkolenie Brainlab
Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy
użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela
firmy Brainlab.

Pomoc koordynowana
Przed wykorzystaniem systemu w zabiegach chirurgicznych, gdzie nawigacja wspomagana
komputerowo jest uważana za niezwykle istotną, należy przeprowadzić odpowiednią liczbę
pełnych zabiegów w obecności przedstawiciela firmy Brainlab, który w razie konieczności będzie
służył wsparciem i pomocą.

Odpowiedzialność
Ten system zapewnia jedynie dodatkową pomoc dla chirurga. Stosowanie oprogramowania
w żaden sposób nie zastępuje doświadczenia i/lub odpowiedzialności chirurga.
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Szkolenie i dokumentacja

1.5.2

Dokumentacja

Czytanie instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje złożone urządzenia i oprogramowanie medyczne, których
należy używać z zachowaniem ostrożności.
Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, instrumentów i oprogramowania:
• dokładnie przeczytali instrukcje obsługi przed zastosowaniem sprzętu oraz
• zawsze mieli dostęp do tych instrukcji obsługi.

Dostępne instrukcje obsługi
Instrukcja obsługi
Instrukcje obsługi oprogramowania

Zawartość
• Przegląd planowania leczenia i nawigacji sterowanej obrazem
• Opis konfiguracji systemu w sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi instrumen- Szczegółowe informacje dotyczące posługiwania się instrumentatów
mi
Poradnik dotyczący czySzczegółowe informacje na temat czyszczenia, dezynfekcji i steszczenia, dezynfekcji i steryrylizowania instrumentów
lizacji
Instrukcje obsługi systemu

Wszechstronne informacje na temat konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu- Szczegółowe informacje techniczne dotyczące systemu, w tym
gi
także specyfikacje i informacje o zgodności
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2

UŻYWANIE IMAGE FUSION

2.1

Wprowadzenie

2.1.1

Przegląd ogólny

Informacje ogólne
Oprogramowanie Image Fusion pozwala na rejestrowanie razem co najmniej dwóch zestawów
obrazów, uzyskanych za pomocą tej samej techniki lub różnych technik (TK, MR, PET, SPECT).
Gdy dwa zestawy obrazów zostaną połączone za pomocą fuzji, można je oglądać synchronicznie.
Cała zaplanowana zawartość (np. obiekty i trajektorie) zdefiniowana w jednym zestawie obrazów
jest widoczna w każdym innym zestawie obrazów połączonym za pomocą fuzji.
Image Fusion proponuje szereg fuzji opartych na wstępnie zdefiniowanych regułach parowania.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z firmą Brainlab.
Image Fusion wykorzystuje algorytm pozwalający połączyć za pomocą fuzji wybrane zestawy
obrazów. Algorytm ten dopasowuje do siebie dwa zestawy obrazów ze wspólnymi strukturami
anatomicznymi, aby uzyskać optymalny wynik fuzji. Dwa zestawy obrazów muszą obejmować
wspólny obszar.
Automatyczna fuzja obrazów jest odpowiednia do większości kombinacji technik obrazowania, z
wyjątkiem zestawów obrazów RGB. W takim przypadku domyślnie dostępna jest oryginalna
pozycja skanera (ramka referencji). Dostosowania ręczne są zawsze dostępne.
UWAGA: Firma Brainlab zaleca wykorzystywanie zestawu obrazów zawierających co najmniej
dwadzieścia przekrojów z wyraźną strukturą anatomiczną. Więcej informacji podano w
Protokołach skanowania firmy Brainlab.

Fuzja sztywna i deformacja
Niedokładności w fuzji sztywnej mogą być spowodowane zniekształceniem w jednym z zestawów
obrazów. Takie zniekształcenia można skorygować za pomocą funkcji Deformation. W ten
sposób za pomocą deformowalnego algorytmu rejestracji (deformacji elastycznej) generowany
jest nowy zestaw obrazów.
Deformacja elastyczna z definicji nie jest jednorodna w całej objętości. Może to oznaczać
dokładną deformację w obszarze zainteresowania, ale niedokładną deformację i innej części
mózgu.
Należy wyjątkowo ostrożnie zweryfikować nowy, wygenerowany zestaw obrazów na podstawie
całej jego objętości. Narzędzia do weryfikacji dostępne w aplikacji opisano w kolejnych częściach.
UWAGA: Deformacja nie jest dostępna w schemacie postępowania Spine.

Dostępność deformacji
Deformacja jest opcjonalna. Zależy od rodzaju licencji i konfiguracji systemu. Aby uzyskać więcej
informacji prosimy o kontakt z działem technicznym formy Brainlab.
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Wprowadzenie

Sprawdzanie zestawów obrazów
Algorytm nie rozpoznaje zaburzonych zestawów obrazów połączonych za pomocą fuzji i dlatego
zapewnia mniej dokładne wyniki. Należy zawsze sprawdzić wybrane zestawy obrazów. Im
większa jest liczba przekrojów w zestawie obrazów, tym lepszy będzie wynik fuzji.
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2.1.2

Schematy postępowania podczas fuzji obrazów

Informacje ogólne
Aplikacja Image Fusion może być wykorzystywana w różnych schematach postępowania (np.
podczas stosowania oprogramowania Cranial lub Spine).

Image Fusion do Cranial
Poniżej przedstawiono główne etapy schematu postępowania aplikacji Image Fusion w
przypadku stosowania jej w schemacie postępowania związanym z zabiegami czaszkowymi:
Przebieg procedury
1.

Wczytać zestawy obrazów.

2.

Sprawdzić proponowaną fuzję.

3.

Zmodyfikować proponowaną fuzję, jeśli to konieczne.

4.

Wybrać opcję Deformation, aby skorygować zniekształcone zestawy obrazów (jeżeli
dotyczy to danego zestawu obrazów).

5.

Sprawdzić fuzję.

6.

Sprawdzić wynik działania funkcji Deformation (jeśli dotyczy).

7.

Zatwierdzić wyniki.

8.

Wyjść z fuzji za pomocą opcji Done.
Wyniki fuzji są zapisywane do celów dalszego przetwarzania.

Image Fusion do Spine
Poniżej przedstawiono główne etapy schematu postępowania aplikacji Image Fusion w
przypadku stosowania jej w schemacie postępowania związanym z zabiegami w obrębie
kręgosłupa:
Przebieg procedury
1.

Wczytać zestawy obrazów.

2.

Zdefiniować ROI (ang. region of interest, obszar zainteresowania).

3.

Za pomocą funkcji Adjust ręcznie wyrównać zestawy obrazów.

4.

Wybrać opcję Fusion, aby połączyć zestawy obrazów za pomocą fuzji.

5.

Sprawdzić fuzję.

6.

Zatwierdzić wyniki.

7.

Wyjść z fuzji za pomocą opcji Done.
Wyniki fuzji są zapisywane do celów dalszego przetwarzania.
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Uruchamianie aplikacji Image Fusion

2.2

Uruchamianie aplikacji Image Fusion

Wybór schematu postępowania

Rysunek 1
Procedura
Wybór schematu postępowania:
np. Cranial > Planning.

Przed rozpoczęciem pracy
Za pomocą Patient Selection wybrać pacjenta i żądane dane. Więcej informacji można znaleźć w
Instrukcjach obsługi oprogramowania, Content Manager oraz Patient Selection.
Modyfikacja wyboru danych zmienia łańcuchowy algorytm fuzji i samą fuzję.

Modyfikacja obrazu
UWAGA: Modyfikacja zestawów obrazów poza oprogramowaniem Image Fusion, gdy obrazy są
już używane, może prowadzić do błędów lub niedokładności.

16
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Uruchamianie Image Fusion

Rysunek 2
Procedura

Wybrać Image Fusion z głównego ekranu Content Manager.
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Image Fusion

2.3

Image Fusion

2.3.1

Fuzja automatyczna

Informacje ogólne
Po uruchomieniu Image Fusion w schemacie postępowania dla zabiegów czaszkowych
oprogramowanie domyślnie automatycznie łączy za pomocą fuzji wybrane zestawy obrazów.
Obrazy są łączone w oparciu o struktury anatomiczne występujące na obu zestawach obrazów.
Celem jest sprawdzenie jakości wyników fuzji i zatwierdzenie fuzji, jeśli wyniki są zadowalające.
Fuzję zapisuje się, wybierając Done.
UWAGA: Automatyczna fuzja nie jest dostępna w schemacie postępowania przy zabiegach w
obrębie kręgosłupa. Fuzję należy wykonać ręcznie.
UWAGA: Fuzja oparta jest na wspólnych strukturach anatomicznych. Wpływa na nią zmienność
jasności na przekrojach obrazów.

Przykład automatycznej fuzji

Rysunek 3

Opcje fuzji
Opcje
Zatwierdza automatyczną fuzję dla danego wyboru.
UWAGA: Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu fuzji status zatwierdzenia zmienia się
na Approved.

Rozdziela istniejącą fuzję na dwa osobne zestawy obrazów.
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Opcje

Wyświetla kolejną parę fuzji.

UWAGA: Modyfikacja wyboru danych może prowadzić do zmian w fuzji. Należy zawsze
weryfikować wyniki fuzji.
UWAGA: Fuzje muszą zostać potwierdzone, aby można ich było później używać.

Ogólne funkcje nawigacji
Opcje
Wyświetla główny ekran oprogramowania Content Manager.
Wyniki fuzji nie są zapisywane do celów dalszego przetwarzania.

Powrót to poprzedniego etapu.
Wyniki fuzji nie są zapisywane do celów dalszego przetwarzania.

Potwierdzenie statusu fuzji i przejście do kolejnego etapu.
Wyniki fuzji są zapisywane do celów dalszego przetwarzania.
Wyświetla stronę wyboru danych. Można dodawać lub usuwać dane z poziomu
procesu wyboru danych.
Wyniki fuzji nie są zapisywane do celów dalszego przetwarzania.
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Image Fusion

2.3.2

Deformacja

Informacje ogólne
Niedokładności w wynikach fuzji mogą nadal występować po ręcznym dostosowaniu fuzji lub
wybraniu fuzji ROI. Takie niedokładności mogą wynikać ze zniekształceń podczas pozyskiwania
obrazu. Można wybrać opcję Deformation, aby uzyskać lepsze dopasowanie pomiędzy
obrazami.
Funkcja Deformation tworzy zdeformowany zestaw obrazów, który lepiej pasuje do oryginalnego
zestawu obrazów.
Kolejnym celem jest sprawdzenie zdeformowanego zestawu obrazów i potencjalnej zawartości
obecnej w zestawie obrazów, a jeżeli wynik sprawdzenia jest zadowalający, zatwierdzenie fuzji.
UWAGA: Fuzja oparta jest na wspólnych strukturach anatomicznych. Wpływa na nią zmienność
jasności na przekrojach obrazów i jakość skanowania.
UWAGA: Deformacja nie jest dostępna w schemacie postępowania Spine.

Zalecenia
Aby zapewnić najlepsze wyniki, dane obrazowe do użycia z funkcją Deformation powinny
zawierać:
• co najmniej 10 przekrojów,
• pełne informacje nagłówka DICOM (wskazujące parametry obrazu),
• dobrą jakość obrazów nieprzetworzonych (np. wysoką rozdzielczość, wysoki kontrast,
minimalne artefakty).

Techniki obrazowania
Powszechnie stosowane techniki obrazowania takie jak TK i MRI z kilkoma podtechnikami są
obsługiwane w przypadku deformacji.
Wymieniowe poniżej techniki specjalne i typy sekwencji nie są obsługiwane:
• obrazy RGB
• mapy FA i ADC
• mapy fazowe i prędkości
• mapy perfuzji
• obrazy spektroskopowe
• skany kalibracji gradientowej
• skany FLAWS (fluid and white matter subtraction)
• obrazy i projekcje różnicowe (projekcje minimalnego/maksymalnego natężenia)
• zestawy danych zawierające obiekty wypalone (burned-in)
• zestawy danych zawierające uprzednio deformowane obrazy

20
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Schemat postępowania podczas deformacji

Rysunek 4
Fuzja typu Deformation oparta jest na oryginalnej fuzji obu zestawów obrazów.
Przebieg procedury
1.

Z menu wybrać Deformation.
Otworzy się okno dialogowe.

2.

Wybrać zestaw obrazów.

3.

Wybrać OK.
Wyświetlony zostanie pasek postępu.

4.

Sprawdzić i zweryfikować fuzję typu Deformation, przełączając widok pomiędzy narzędziami Blending/Spy Glass/Windowing.

5.

Wybrać Approve.

6.

Wybrać Done.
Zdeformowany zestaw obrazów zostanie zapisany.
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Image Fusion

Deformacja danych obrazowych

Rysunek 5
Funkcja Deformation deformuje istniejący zestaw obrazów w oparciu o referencyjny zestaw
obrazów. Umożliwia korekcję zniekształceń czaszkowych.
Przycisk

Objaśnienie

Powrót do fuzji Original fusion.

Rozpoczęcie algorytmu Deformation.

Nie wolno używać funkcji Deformation podczas zabiegu chirurgicznego.

22
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Przykład deformacji

①

Rysunek 6
Po zakończeniu działania algorytmu Deformation uzyskany w jego wyniku zestaw obrazów jest
oznaczany jako Deformed ①.
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Weryfikacja fuzji

2.4

Weryfikacja fuzji

2.4.1

Przegląd ogólny

Informacje ogólne
W oprogramowaniu Image Fusion dostępne są następujące funkcje umożliwiające weryfikację:
• Spy Glass
• Blending
• Windowing
• Przełączanie pomiędzy fuzją typu Original i Deformation
Zawsze należy zweryfikować wyniki fuzji dla całego zestawu obrazów przed
zatwierdzeniem i zapisaniem ich.

24
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2.4.2

Spy Glass

Informacje ogólne
Użyć funkcji Spy Glass, aby wzrokowo zweryfikować dokładność fuzji obrazów całego zestawu
obrazów, przesuwając ją do interesującej użytkownika pozycji na przekroju obrazu.
Dzięki temu można np. obejrzeć kształt lub wielkość guza na dwóch zestawach obrazów
jednocześnie.

Używanie Spy Glass w przypadku fuzji oryginalnej

①

②

Rysunek 7
Przebieg procedury

1.

Wybrać Spy Glass z paska narzędzi.

2.

Funkcja Spy Glass nakłada drugi zestaw obrazów w ramce nad pierwszym zestawem
obrazów.
Okno ① można umieścić w dowolnym miejscu nad dolnym obrazem.

3.

Aby zmienić wielkość okna, rozciągnąć rogi okna do żądanej powierzchni i kształtu.
Przewijać pomiędzy przekrojami obrazu za pomocą przycisków strzałek ②.

4.

UWAGA: Do przewijania można też użyć kółka myszy.

5.

Dwukrotne kliknięcie głównego widoku pozwala powiększać i pomniejszać.
Pozycja kliknięcia definiuje środek powiększenia.

6.

Sprawdzić i wybrać opcję Approve Fusion.
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Weryfikacja fuzji

Przebieg procedury

7.

Po skończeniu wybrać Done.

Wyświetlanie obszaru zainteresowania z użyciem widoku osiowego, czołowego lub strzałkowego

①

Rysunek 8
Procedura
Przesunąć cel ① za pomocą myszy/dotyku, aby skupić się na obszarze zainteresowania.

26
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2.4.3

Spy Glass w trybie deformacji

Informacje ogólne
Użyć funkcji Spy Glass aby wzrokowo zweryfikować dokładność deformacji, przesuwając ją do
interesującej użytkownika pozycji na przekroju obrazu.
Dzięki temu można np. obejrzeć kształt lub wielkość guza na dwóch zestawach obrazów
jednocześnie.

Macierz deformacji z kodem barwnym
Gdy funkcja Spy Glass zostanie użyta w trybie Deformation, domyślnie wyświetlana jest
macierzy deformacji z kodem barwnym. Wskazuje stopień deformacji, jaka następuje podczas
fuzji obrazów.
UWAGA: Można przełączać widok pomiędzy wyświetlaniem a ukrywaniem kolorowej macierzy
deformacji, przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.

Przykładowa deformacja
Skala ① wskazuje amplitudę deformacji względem oryginalnych danych źródłowych.

①

Rysunek 9
Nr
①

Kolor

Objaśnienie

Niebieski

Minimalny próg deformacji

Czerwony

Maksymalny próg deformacji
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Używanie Spy Glass w trybie deformacji

①

②

Rysunek 10
Przebieg procedury

1.

Wybrać Spy Glass z paska narzędzi.

2.

Funkcja Spy Glass nakłada drugi zestaw obrazów w ramce nad pierwszym zestawem
obrazów.
Okno ① można umieścić w dowolnym miejscu nad dolnym obrazem.

3.

Aby zmienić wielkość okna, rozciągnąć rogi okna do żądanej powierzchni i kształtu.
Przewijać pomiędzy przekrojami obrazu za pomocą przycisków strzałek ②.
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4.

UWAGA: Do przewijania można też użyć kółka myszy.

5.

Dwukrotne kliknięcie głównego widoku pozwala powiększać i pomniejszać.
Pozycja kliknięcia definiuje środek powiększenia.

6.

Sprawdzić i wybrać opcję Approve Fusion.

7.

Po skończeniu wybrać Done.
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2.4.4

Składanie w przypadku fuzji oryginalnej

Informacje ogólne
Aby rozróżnić zestawy obrazów:
• Jeden jest niebieski
• Drugi jest pomarańczowy
Niebieski i pomarańczowy to kolory dopełniające. Jeżeli dwa zestawy obrazów wyświetlają tę
samą informację, nałożony obraz jest wyświetlany jako obraz w skali szarości. Tak, gdzie się
różnią, wynik jest niebieski lub pomarańczowy.
Mieszanie dwóch obrazów powoduje wyróżnienie obszaru zainteresowania.

Używanie funkcji Blending

①

②

Rysunek 11
Przebieg procedury

1.

Przeciągnąć myszą (lub palcem w przypadku ekranów dotykowych) w lewo
lub w prawo po obszarze wyświetlania, aby dostosować obraz złożony ①.
Przewijać pomiędzy przekrojami obrazu za pomocą przycisków strzałek ②.

2.

UWAGA: Do przewijania można też użyć kółka myszy.

3.

Dwukrotne kliknięcie głównego widoku pozwala powiększać i pomniejszać.
Pozycja kliknięcia definiuje środek powiększenia.

4.

Sprawdzić i wybrać opcję Approve Fusion.

5.

Po skończeniu wybrać Done.
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Przykład działania funkcji Blending

①

②

③

Rysunek 12
Nr

30

Element

①

Obraz MR (wyświetlany na niebiesko)

②

Połączony obraz złożony

③

Obraz TK (wyświetlany na pomarańczowo)
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2.4.5

Składanie w trybie deformacji

Informacje ogólne
Funkcja Blending w trybie Deformation działa na tej samej zasadzie, jak w przypadku fuzji typu
Original, patrz str. 29, a dwa zestawy obrazów wyświetlone są na niebiesko i pomarańczowo.
W trybie Deformation funkcja Blending wykorzystuje domyślnie żółtą siatkę deformacji, ilustrując
stopień deformacji względem oryginalnego zestawu obrazów za pomocą konturów.
UWAGA: Można przełączać widok pomiędzy wyświetlaniem a ukrywaniem siatki deformacji,
przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.

Używanie funkcji Blending z deformacją

①

②

④③
Rysunek 13
Przebieg procedury

1.

Wybrać Blending i zmodyfikować obraz złożony, przeciągając myszą (lub
palcem w przypadku ekranów dotykowych) w lewo lub w prawo po obszarze wyświetlania, aby dostosować obraz złożony ①.
Przewijać pomiędzy przekrojami obrazu za pomocą przycisków strzałek ②.

2.

UWAGA: Do przewijania można też użyć kółka myszy.

3.

Dwukrotne kliknięcie głównego widoku pozwala powiększać i pomniejszać.
Pozycja kliknięcia definiuje środek powiększenia.

4.

Przeanalizować obszar deformacji, przełączając widoki i porównując wyniki dla:
• Spy Glass ③
• Fuzją typu Original ④

5.

Sprawdzić i wybrać opcję Approve Fusion.
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Weryfikacja fuzji

Przebieg procedury

6.

32

Po skończeniu wybrać Done.
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2.4.6

Windowing

Przykład okienkowania

①

②

Rysunek 14
Funkcja Windowing pozwala przełączać kolejność dwóch wybranych zestawów obrazów, aby
ułatwić oglądanie obrazów.
Procedura
Wybrać opcję Windowing ②, a następnie wybrać dane ①.
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Weryfikacja fuzji

2.4.7

Porównywanie wyników fuzji

Przykładowe porównanie

①

②

Rysunek 15
Porównać wyniki fuzji, przełączając pomiędzy fuzją typu Original ① i Deformation ② za pomocą
przycisków menu.
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2.4.8

Zatwierdzanie fuzji

Okno dialogowe Finalize Deformation

Rysunek 16
Komunikat poprosi o sfinalizowanie fuzji typu deformacja, jeżeli istnieją niezapisane fuzje.
Opcje

Zakończenie etapu zatwierdzania, zamknięcie Image Fusion.

Powrót do ekranu głównego.

Opcje zatwierdzania fuzji
UWAGA: Modyfikacja wyboru danych może prowadzić do zmian w fuzji. Należy zawsze
weryfikować wyniki fuzji.
UWAGA: Fuzje muszą zostać potwierdzone, aby można ich było później używać.
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Weryfikacja fuzji

Wyniki deformacji

①
Rysunek 17
Po zatwierdzeniu wyniku funkcji Deformation zdeformowany zestaw obrazów ① zostaje
zapisany, a oryginalny zestaw danych jest usuwany z SELECTED DATA.
Jeżeli zdeformowany zestaw obrazów jest B0 (jako część pozyskiwania danych DTI), cały
zestaw danych DTI (FA, mapa ADC) także zostanie zdeformowany.
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2.5

Ręczne dostosowywanie wyników fuzji

2.5.1

Ponowne wyrównywanie obrazów

Informacje ogólne
Jeśli wyniki fuzji automatycznej są niezadowalające, można wykonać ręczne dostosowanie.
Ręczne wyrównanie zestawu obrazów wspomaga algorytm fuzji i poprawia początkowe wyniki.
UWAGA: Ręczne dostosowanie funkcji Deformation nie jest dostępne.

Ponowne wyrównywanie z fuzją automatyczną

②③

①

④
Rysunek 18
Przebieg procedury

1.

Wybrać Adjust z paska narzędzi.

2.

Aby przesunąć obraz, pociągnąć za symbol strzałki ①, aż pomarańczowy obraz ④ będzie prawidłowo umiejscowiony.

3.

Aby obrócić obraz, pociągnąć za zakrzywioną strzałkę ②, aż pomarańczowy obraz ④ będzie prawidłowo umiejscowiony.
Przewijać pomiędzy przekrojami obrazu za pomocą przycisków strzałek ③.

4.

UWAGA: Do przewijania można też użyć kółka myszy.

5.

Dwukrotne kliknięcie głównego widoku pozwala powiększać i pomniejszać.
Pozycja kliknięcia definiuje środek powiększenia.
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Ręczne dostosowywanie wyników fuzji

Przebieg procedury

6.

Wybrać Fusion, aby uruchomić automatyczną fuzję po ponownym wyrównaniu zestawu obrazów.

7.

Sprawdzić i wybrać opcję Approve Fusion.

8.

Po skończeniu wybrać Done.

Ponowne wyrównywanie z fuzją ręczną
Przebieg procedury

1.

Wybrać Adjust z paska narzędzi.

2.

Aby przesunąć obraz, pociągnąć za symbol strzałki ①, aż pomarańczowy obraz ④ będzie prawidłowo umiejscowiony.

3.

Aby obrócić obraz, pociągnąć za zakrzywioną strzałkę ②, aż pomarańczowy obraz ④ będzie prawidłowo umiejscowiony.
Przewijać pomiędzy przekrojami obrazu za pomocą przycisków strzałek ③.
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4.

UWAGA: Do przewijania można też użyć kółka myszy.

5.

Dwukrotne kliknięcie głównego widoku pozwala powiększać i pomniejszać.
Pozycja kliknięcia definiuje środek powiększenia.

6.

Sprawdzić i wybrać opcję Approve Fusion.

7.

Po skończeniu wybrać Done.
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2.5.2

Dostosowywanie obszaru zainteresowania

Informacje ogólne
Za pomocą funkcji dostosowania dostosować obszar fuzji tak, aby zawierał wszystkie struktury
istotne dla terapii.
Przeprowadzenie fuzji obrazów na ręcznie zdefiniowanym ROI (ang. Region of Interest, obszar
zainteresowania) ogranicza algorytm fuzji do obszaru ROI. Umożliwia uzyskanie większej
dokładności fuzji w ograniczonym obszarze przestrzeni.
UWAGA: Proces ROI wyświetla jednocześnie jeden zestaw obrazów.
UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna dla Deformation. Ręczne dostosowanie obszaru ROI nie
wpływa na wynik deformacji.

Dostosowywanie ROI

①

Rysunek 19
Przebieg procedury

1.

2.

Z paska narzędzi wybrać ROI.

Dostosować ramkę ① w taki sposób, aby otaczała obszar wykorzystywany jako referencja fuzji.
UWAGA: Należy upewnić się, że obszar zainteresowania obejmuje wystarczającą ilość
informacji anatomicznych, aby poprawić wyniki fuzji.

ROI fuzji jest nie jest zachowywany automatycznie podczas wychodzenia z zadania fuzji
obrazów. Należy zatwierdzić i zapisać fuzję, aby uniknąć błędnej interpretacji wyników i
zapisać fuzję do późniejszego użycia.
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Ręczne dostosowywanie wyników fuzji

Uruchamianie fuzji
Procedura

Po zakończeniu ręcznego dostosowania ROI wybrać Fusion.

UWAGA: Wybranie Fusion jest konieczne, aby zastosować algorytm fuzji do nowo
zdefiniowanego obszaru ROI.

Resetowanie fuzji
Procedura
Jeśli obrazy zostały połączone za pomocą fuzji, a użytkownik chce przywrócić obrazy z powrotem do oryginalnego układu współrzędnych skanera, należy wybrać Reset.
UWAGA: Użycie funkcji Reset umożliwi powrót do fuzji dostępnej przed uruchomieniem funkcji Image Fusion. Jeśli w celu wykonania fuzji zdefiniowano ROI, funkcja
Reset skasuje także ręcznie zdefiniowany obszar ROI.

Funkcja Image Fusion nie wyświetla obiektów. Należy uwzględnić wpływ wykonania
modyfikacji w oprogramowaniu Image Fusion na istniejące wcześniej obiekty i inną
zaplanowaną zawartość (np. punkty, trajektorie). Zawsze należy weryfikować nową pozycję
obiektów i innej zaplanowanej zawartości w oprogramowaniu Smartbrush lub DICOM
Viewer.

40
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2.6

Zmiana par fuzji

Informacje ogólne
Image Fusion wyświetla pierwszą parę fuzji do sprawdzenia i inne dostępne pary fuzji.
Po włączeniu okna dialogowego Fusion Pairs możliwy jest przegląd sprawdzanej fuzji i innych
dostępnych par.
Zmianę par fuzji umożliwiają dwie różne funkcje:
• Parowanie ręczne za pomocą Edit
• Zamiana orientacji wyświetlania za pomocą Align

Wybór par

Rysunek 20
Przebieg procedury
1.

Z paska narzędzi wybrać okno dialogowe Fusion Pairs, aby zmienić wybraną parę fuzji.

2.

Aby wybrać inną parę, należy podświetlić żądaną parę obrazów.
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Zmiana par fuzji

Przykład parowania obrazów do fuzji

①
②
③
④

Rysunek 21
Nr

Elementy

①

Numer pary fuzji

②

Typ fuzji

③

Status zatwierdzenia

④

Wskaźnik statusu zatwierdzenia

Typy fuzji obrazów
Typ fuzji podany jest w oknie dialogowym Fusion Pairs.
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Typ fuzji

Objaśnienie

Automatic

Fuzja obliczona automatycznie na podstawie wspólnych struktur obu zestawów
obrazów, wykorzystująca algorytm wzajemnych informacji.

Manual

Ręczne wyrównanie lub deformacja dwóch zestawów obrazów z wykorzystaniem wyrównania odniesień przechowywanych w zestawach obrazów.

Scanner

Zestawy obrazów pozyskane podczas tej samej sesji pozyskiwania są automatycznie łączone za pomocą fuzji i oznaczane jako „Scanner”.

Not fused

Ręczne wyrównanie dwóch zestawów obrazów, dla których nie ma żadnych wyrównań odniesień przechowywanych w zestawach obrazów.

Fiducial

Fuzja oparta na punktach rejestracyjnych uzyskanych na anatomicznych punktach orientacyjnych, takich jak punkty odniesienia MR lub TK.

Registration

Fuzja oparta na punktach ręcznej rejestracji markerów.
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Parowanie ręczne
Parowanie zestawów obrazów można zmienić za pomocą funkcji Edit.

Rysunek 22
Przebieg procedury
1.

2.

3.

4.

Wybrać okno dialogowe Fusion Pairs z paska narzędzi.
Wybrać Edit z okna dialogowego Manual Pairing, aby ręcznie wybrać pary
obrazów, które mają być połączone za pomocą fuzji.
Podświetlić żądaną parę obrazów.
Wybrać Use this Pair.
Image Fusion automatycznie łączy nową parę za pomocą fuzji. Okno dialogowe Fusion Pairs zostaje zamknięte.
UWAGA: Wybrać Cancel, aby wrócić do poprzedniego menu.

UWAGA: Każda modyfikacja parowania zestawów obrazów wywołuje modyfikacje w pierwotnym
łańcuchu fuzji. Gdy dostępne są nowe dane, algorytm fuzji uruchamia się ponownie. Użytkownik
musi zweryfikować wyniki.
Aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat domyślnych par fuzji, należy skontaktować
się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
Jeśli zdefiniowana ręcznie para fuzji powoduje konflikt w już zatwierdzonej fuzji lub gdy
aktualizowany jest wybór zestawu obrazów, oprogramowanie automatycznie rozwiązuje
konflikt, nadpisując istniejącą fuzję. Użytkownik musi ponownie sprawdzić fuzję.
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Zmiana par fuzji

Definiowanie wyrównania
Można zmienić orientację wyświetlania pary fuzji za pomocą funkcji Align. Pozwala ona na wybór
zestawu obrazów, który określa orientację widoku.

Rysunek 23
Aby zmienić orientację lub zdefiniować wyrównanie dla wybranego zestawu obrazów, należy
wykonać następujące czynności:
Przebieg procedury
1.

2.

3.

4.
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Wybrać zestaw obrazów na pasku narzędzi.

Z menu wybrać Align.

Wybrać obraz, który wymaga wyrównania.
Wybrać Confirm.
Obraz zostanie automatycznie wyrównany.
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2.7

Zamykanie Image Fusion

Otwieranie zatwierdzeń

Rysunek 24
Okno dialogowe Open Approval zostanie otwarte, jeżeli użytkownik podejmie próbę
wykonywania dalszych czynności bez uprzedniego zatwierdzenia fuzji.
Opcje

Pozwala kontynuować bez zatwierdzenia fuzji.

Pozwala wrócić do wcześniejszego etapu i zatwierdzić fuzję/fuzje.

Zamykanie Image Fusion
Przebieg procedury

1.

Zakończyć bieżące zadanie, wybierając Done.
Oprogramowanie Image Fusion zapisuje wyniki w celu późniejszego przeglądania w systemie DICOM.

2.

Wybrać Home z menu funkcji.

3.

Wybrać Exit z głównego ekranu Content Manager.
UWAGA: Zatwierdzona fuzja jest zapisana.
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Zamykanie Image Fusion

Zapisywanie danych podczas wyłączania
Zawsze należy zakończyć bieżące zadanie przed zamknięciem oprogramowania. Zawsze
należy zamykać oprogramowanie przed zamknięciem systemu. Dane nie zostaną zapisane
automatycznie, jeśli system zostanie wyłączony bez prawidłowego zamknięcia
oprogramowania.
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