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INFORMAŢII GENERALE

1

INFORMAŢII GENERALE

1.1

Date de contact şi informaţii juridice

1.1.1

Date de contact

Asistenţă clienţi
Dacă nu găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie în acest ghid sau dacă aveţi întrebări sau
probleme, contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab:
Regiune

Telefon şi fax

E-mail

Statele Unite ale Americii, Canada,
America centrală şi de sud

Telefon: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilia

Telefon: (0800) 892 1217

Marea Britanie

Telefon: +44 1223 755 333

Spania

Telefon: +34 900 649 115

Franţa şi regiunile francofone

Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa

Telefon: +49 89 991568 44 support@brainlab.com
Fax: +49 89 991568 811

Japonia

Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata anticipată de service
Brainlab asigură o perioadă de cinci ani de service pentru software. În timpul acestei perioade, se
furnizează actualizările de software, precum şi asistenţa pe teren.

Feedback
Acest manual a fost revizuit atent, dar totuşi poate să conţină erori.
Dacă aveţi sugestii cu privire la modul în care putem îmbunătăţi acest manual, contactaţi-ne la
igs.manuals@brainlab.com.

Producător
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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Date de contact şi informaţii juridice

1.1.2

Informaţii juridice

Drepturi de autor
Acest ghid conţine informaţii exclusive, protejate de drepturi de autor. Nicio parte din acest ghid
nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres în scris al Brainlab.

Mărci comerciale non-Brainlab
Microsoft® şi Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele
Unite şi în alte ţări.

Software integrat aparţinând terţilor
Acest software se bazează parţial pe cercetările efectuate de Independent JPEG Group.

Marcajul CE
• Marcajul CE indică faptul că produsele Brainlab respectă cerinţele esenţiale
ale Directivei Consiliului European 93/42/CEE privind dispozitivele medicale
(„DDM”).
• Conform reglementărilor stabilite prin DDM, Image Fusion este un produs din
clasa IIb.
NOTĂ: Valabilitatea marcajului CE poate fi confirmată numai pentru produsele fabricate de către
Brainlab.

Instrucţiuni de eliminare
Eliminaţi echipamentele electrice şi electronice numai în conformitate cu reglementările statutare. Pentru informaţii cu privire la directiva DEEE (privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice), vizitaţi:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Vânzarea în Statele Unite
Legile federale ale Statelor Unite restricţionează vânzarea acestui dispozitiv numai către medici
sau la recomandarea acestora.
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INFORMAŢII GENERALE

1.2

Simboluri

Avertismente
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Ele conţin
informaţii esenţiale de siguranţă, privind posibile vătămări, deces sau alte consecinţe
grave asociate cu utilizarea greşită a echipamentului.

Atenţionări
Atenţionările sunt indicate prin simboluri de atenţionare sub formă de cerc. Acestea conţin
informaţii esenţiale de siguranţă cu privire la probleme care pot apărea în timpul utilizării
dispozitivului. Aceste probleme includ funcţionarea defectuoasă a dispozitivului,
defectarea sau deteriorarea acestuia, ori pagubele materiale.

Note
NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv şi prezintă sfaturi utile suplimentare.
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Domenii de utilizare

1.3

Domenii de utilizare

Indicaţii de utilizare
Elementul Image Fusion poate fi utilizat în toate fluxurile de lucru clinice care solicită
înregistrarea concomitentă a datelor imagistice. Dispozitivul în sine nu are indicaţii clinice
specifice.

Utilizator preconizat
Produsul este destinat utilizării de către cadrele medicale calificate şi asistenţii acestora, care
lucrează în neurochirurgie, traumatologie şi planificarea radioterapiei.

Zona de utilizare
Elementul Image Fusion a fost creat pentru utilizarea în:
• Mediul de birou spitalicesc sau în alte locaţii care pun la dispoziţie un computer.
• Sala de operaţii/blocul operator sau încăperile din vecinătatea spaţiilor dedicate intervenţiilor
chirurgicale.

Revizia plauzibilităţii
Înainte de a trata pacientul, verificaţi plauzibilitatea tuturor informaţiilor introduse în sistem
şi de rezultate din sistem.

Manipularea cu grijă a echipamentului
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele sistemului şi accesoriile
acestuia.

Responsabilitatea
Această aplicaţie oferă chirurgului sau utilizatorului doar asistenţă suplimentară şi nu
substituie sau nu înlocuieşte sub nici o formă experienţa chirurgului sau a utilizatorului
şi/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării.

8

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.2 Image Fusion Ver. 2.0

INFORMAŢII GENERALE

1.4

Compatibilitate cu dispozitivele medicale

1.4.1

Software-ul medical Brainlab

Software medical compatibil Brainlab
Image Fusion este compatibilă cu:
• DICOM Viewer 3.0
• Content Manager 2.2
• Patient Selection 4.1
• Spine & Trauma 3D 2.5
• DICOM Proxy 3.3

Actualizări pentru software-ul Brainlab
Alte software-uri compatibile cu Brainlab pot deveni disponibile după publicarea acestui ghid al
utilizatorului. Dacă aveţi întrebări privind compatibilitatea software-ului, contactaţi departamentul
de asistenţă clienţi al Brainlab.
Dacă momentan utilizaţi alte versiuni software decât cele specificate mai sus, contactaţi
departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab pentru clarificări privind compatibilitatea.
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Compatibilitate cu dispozitivele medicale

1.4.2

Dispozitive non-Brainlab

Autorizare
Numai angajaţii autorizaţi Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu instalaţi
şi nu ştergeţi nicio aplicaţie software.

Software compatibil care nu aparţine Brainlab
Image Fusion este compatibilă cu:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Server 2008
• Microsoft Server 2012
Pentru informaţii referitoare la pachetele Service Pack, contactaţi departamentul de asistenţă
clienţi al Brainlab.
Sunt permise doar actualizările esenţiale ale sistemului de operare Microsoft Windows. Nu
se recomandă descărcarea sau instalarea actualizărilor în timpul aplicării tratamentului
pentru pacient.
Se recomandă protejarea sistemului cu un software antivirus de ultimă oră. Reţineţi că
antivirusul poate afecta performanţa sistemului, de ex., scanările în timp real (cunoscute şi
sub denumirea de scanare la accesare, protecţie în fundal, scut privat, protecţie automată)
pot încetini descărcarea şi salvarea datelor pentru pacient.

Alte software-uri non-Brainlab
Cu aplicaţia Image Fusion puteţi instala şi utiliza numai software-urile specificate de
Brainlab.

10
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1.5

Instruire şi documentare

1.5.1

Instruire

Instruire Brainlab
Pentru a asigura o utilizare sigură şi adecvată înainte de folosirea sistemului, toţi utilizatorii trebuie
să participe la un program de instruire susţinut de către un reprezentant Brainlab.

Suport supervizat
Înainte de utilizarea sistemului pentru procedurile chirurgicale, acolo unde ghidarea asistată
computerizat este considerată esenţială, se recomandă să realizaţi un număr suficient de
proceduri complete în prezenţa unui reprezentant Brainlab, care să vă ofere îndrumări acolo unde
este necesar.

Responsabilitatea
Acest sistem oferă chirurgului numai asistenţă şi nu substituie sau nu înlocuieşte
experienţa chirurgului şi/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării.
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Instruire şi documentare

1.5.2

Documentare

Citirea ghidurilor de utilizare
Ghidurile de utilizare descriu dispozitive medicale complexe şi software-urile care trebuie utilizate
cu atenţie.
Este important ca toţi utilizatorii sistemului, ai instrumentelor şi ai software-ului:
• să citească cu atenţie ghidurile de utilizare înainte de a utiliza echipamentul
• să aibă acces permanent la ghidurile de utilizare

Ghiduri de utilizare disponibile
Ghid de utilizare

12

Cuprins

Ghiduri de utilizare a software-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului şi a ghidării
asistate de explorarea imagistică
• Descrierea configurării sistemului din sala de operaţie
• Instrucţiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a instrumentelor

Instrucţiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghid privind curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea

Detalii referitoare la curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea instrumentelor

Ghiduri de utilizare a sistemului

Informaţii detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare

Informaţii tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificaţii
şi informaţii privind conformitatea
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UTILIZAREA IMAGE
FUSION

2.1

Introducere

2.1.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Aplicaţia Image Fusion vă permite să fuzionaţi două sau mai multe seturi de imagini, cu
modalităţi identice sau diferite (CT, RM, PET, SPECT).
După fuzionarea celor două seturi de imagini, acestea pot fi vizualizate simultan. Tot conţinutul
planificat (de ex., obiectele şi traiectoriile), definit într-un set de imagini, este vizibil în celălalt set
de imagini fuzionate.
Image Fusion propune o secvenţă de fuziune bazată pe reguli de asociere predefinite. Pentru
mai multe informaţii, contactaţi Brainlab.
Image Fusion utilizează un algoritm de fuzionare a seturilor de imagini selectate. Algoritmul
asociază două seturi de imagini cu structuri anatomice comune, pentru a obţine rezultate de
fuziune optime. Cele două seturi de imagini trebuie să fie dintr-o zonă comună.
Fuziunea automată de imagini este adecvată majorităţii combinaţiilor de modalităţi de imagine, cu
excepţia seturilor de imagini RGB. În acest caz, este disponibilă implicit poziţia de referinţă a
scanerului (cadrul de referinţă). Puteţi efectua întotdeauna ajustări manuale.
NOTĂ: Brainlab recomandă utilizarea unui set de imagini care conţine un minim de douăzeci de
secţiuni de structură anatomică clară. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Protocoalele de
scanare Brainlab.

Fuziunea rigidă şi deformarea
Inexactităţile din cadrul unei fuziuni rigide pot fi cauzate de distorsiunile dintr-unul din seturile de
imagini. Puteţi corecta aceste distorsiuni utilizând funcţia Deformation. Astfel, se generează un
nou set de imagini, utilizând un algoritm de înregistrare deformabil (deformare elastică).
Deformarea elastică este prin definiţie neuniformă în tot volumul studiat. Aceasta poate însemna o
deformare exactă în zona dvs. de interes, dar o deformare inexactă în alte zone ale creierului.
Se recomandă să verificaţi cu atenţie noul set de imagini generat, pe baza întregului său volum.
Următoarele secţiuni descriu instrumentele de verificare disponibile în aplicaţie.
NOTĂ: Deformarea nu este disponibilă într-un flux de lucru Spine.

Disponibilitatea deformării
Deformarea este opţională şi dependentă de licenţiere şi de configuraţia sistemului. Pentru mai
multe informaţii, contactaţi departamentul de asistenţă al Brainlab.
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Introducere

Verificarea seturilor de imagini
Algoritmul nu recunoaşte seturile de imagini distorsionate fuzionate, motiv pentru care oferă
rezultate mai puţin exacte. Verificaţi întotdeauna seturile de imagini selectate. Cu cât numărul de
secţiuni din setul de imagini este mai mare, cu atât mai bune vor fi rezultatele fuziunii.

14
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2.1.2

Fluxuri de lucru pentru fuziunea de imagini

Informaţii generale
Funcţia Image Fusion poate fi aplicată în cadrul diferitelor fluxuri de lucru (de ex., când se
utilizează software-ul Cranial sau Spine).

Image Fusion pentru Cranial
În continuare, se subliniează paşii principali ai fluxului de lucru pentru Image Fusion în cadrul
unui flux de lucru cranial:
Paşi
1.

Încărcaţi seturile de imagini.

2.

Verificaţi fuziunea propusă.

3.

Dacă este necesar, modificaţi fuziunea propusă.

4.

Selectaţi Deformation pentru a corecta seturile de imagini distorsionate (dacă este cazul pentru setul dvs. de imagini).

5.

Verificaţi fuziunea.

6.

Verificaţi opţiunea Deformation (dacă este cazul).

7.

Aprobaţi rezultatele.

8.

Închideţi fuziunea utilizând Done.
Rezultatele fuziunii sunt salvate pentru procesare ulterioară.

Image Fusion pentru Spine
În continuare, se subliniează paşii principali ai fluxului de lucru pentru Image Fusion în cadrul
unui flux de lucru spinal:
Paşi
1.

Încărcaţi seturile de imagini.

2.

Definiţi ROI (regiunea de interes).

3.

Utilizaţi opţiunea Adjust pentru a alinia manual seturile de imagini.

4.

Selectaţi Fusion pentru a fuziona seturile de imagini.

5.

Verificaţi fuziunea.

6.

Aprobaţi rezultatele.

7.

Închideţi fuziunea utilizând Done.
Rezultatele fuziunii sunt salvate pentru procesare ulterioară.
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Pornirea Image Fusion

2.2

Pornirea Image Fusion

Selectaţi fluxul de lucru

Figura 1
Pas
Selectaţi fluxul de lucru:
De ex., Cranial > Planning.

Înainte de a începe
Utilizaţi Patient Selection pentru a selecta pacientul şi datele dorite. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi Ghidul de utilizare a software-ului, Content Manager şi Patient Selection.
Modificarea selecţiei datelor schimbă algoritmul secvenţei de fuziune şi fuziunea.

Modificarea imaginii
NOTĂ: Modificarea seturilor de imagini în afara Image Fusion când acestea sunt deja utilizate
poate duce la erori şi inexactităţi.

16
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Cum porniţi Image Fusion

Figura 2
Pas

Selectaţi Image Fusion din ecranul principal al Content Manager.
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Image Fusion

2.3

Image Fusion

2.3.1

Fuziunea automată

Informaţii generale
Când porniţi Image Fusion într-un flux de lucru cranial, software-ul fuzionează automat seturile
de imagini selectate implicit. Imaginile sunt fuzionate pe baza structurilor anatomice comune
ambelor seturi de imagini.
Scopul este verificarea calităţii rezultatelor fuziunii şi, în cazul în care aceasta este bună,
aprobarea fuziunii. Salvaţi fuziunea selectând Done.
NOTĂ: Fuziunea automată nu este disponibilă într-un flux de lucru spinal. Trebuie să efectuaţi o
fuziune manuală.
NOTĂ: Fuziunea se bazează pe structurile anatomice comune şi este influenţată de variaţiile de
luminozitate din cadrul secţiunilor de imagine.

Exemplu de fuziune automată

Figura 3

Opţiuni de fuziune
Opţiuni
Aprobă fuziunea automată a selecţiei curente.
NOTĂ: După verificarea şi aprobarea fuziunii, starea de aprobare se schimbă în
Approved.

Sparge fuziunea existentă în cele două seturi de imagini separate.

18

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.2 Image Fusion Ver. 2.0

UTILIZAREA IMAGE FUSION

Opţiuni

Afişează următoarea pereche de fuzionat.

NOTĂ: Modificarea selecţiei de date poate duce la schimbări în cadrul fuziunii. Verificaţi
întotdeauna rezultatele fuziunii.
NOTĂ: Fuziunile trebuie aprobate pentru a putea fi utilizate ulterior.

Funcţii generale de navigare
Opţiuni
Afişează ecranul principal al Content Manager.
Rezultatele fuziunii nu sunt salvate pentru procesare ulterioară.

Readuce ecranul la pasul anterior.
Rezultatele fuziunii nu sunt salvate pentru procesare ulterioară.

Confirmă starea fuziunii şi continuă cu pasul următor.
Rezultatele fuziunii sunt salvate pentru procesare ulterioară.
Afişează pagina de selectare a datelor. În cadrul procesului de selectare a datelor, puteţi adăuga sau şterge date.
Rezultatele fuziunii nu sunt salvate pentru procesare ulterioară.
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Image Fusion

2.3.2

Deformarea

Informaţii generale
Inexactităţile din cadrul rezultatelor de fuziune pot exista şi după ajustarea manuală sau după
alegerea fuziunii regiunii de interes; aceste inexactităţi pot rezulta din distorsiunile survenite în
timpul achiziţiei imaginilor. Pentru a obţine o asociere mai bună între imagini, puteţi selecta funcţia
Deformation.
Funcţia Deformation creează un set de imagini deformate care se potrivesc mai bine setului de
imagini original.
Apoi, scopul este verificarea setului de imagini deformate şi conţinutul potenţial prezent în setul de
imagini şi, dacă rezultatul este satisfăcător, aprobarea fuziunii.
NOTĂ: Fuziunea se bazează pe structurile anatomice comune şi este influenţată de variaţiile de
luminozitate din cadrul secţiunilor de imagine şi de calitatea scanării.
NOTĂ: Deformarea nu este disponibilă într-un flux de lucru Spine.

Recomandări
Pentru a asigura rezultate optime, datele imagistice pentru Deformation trebuie să conţină
următoarele:
• Minim 10 secţiuni
• Informaţii complete din antetul DICOM (indicând parametrii imagistici)
• O calitate bună pentru imaginile brute (de ex., rezoluţie ridicată, contrast ridicat, artefacte
minime)

Modalităţi de imagine
Pentru deformare, se acceptă modalităţile comune de imagistică, precum CT şi IRM, cu diferite
submodalităţi.
Următoarele modalităţi speciale şi tipuri de secvenţe nu sunt acceptate:
• Imaginile RGB
• Hărţile FA şi ADC
• Hărţile de fază şi viteză
• Hărţile pentru perfuzii
• Imaginile spectroscopice
• Scanările cu calibrare gradientă
• Scanările FLAWS (cu reducere de fluid şi substanţă albă)
• Diferenţe de imagini şi proiecţii (proiecţii de intensitate minime/maxime)
• Seturile de date care conţin obiecte gravate
• Seturile de date care conţin imagini deformate anterior

20
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Fluxul de lucru aferent deformării

Figura 4
Fuziunea utilizând Deformation se bazează pe fuziunea originală a ambelor seturi de imagini.
Paşi
1.

Selectaţi Deformation din meniu.
Se deschide o fereastră de dialog.

2.

Selectaţi setul de imagini.

3.

Selectaţi OK.
Se afişează o bară de progres.

4.

Analizaţi şi verificaţi fuziunea deformată comutând între instrumentele Blending/Spy
Glass/Windowing.

5.

Selectaţi Approve.

6.

Selectaţi Done.
Se salvează setul de imagini deformate.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.2 Image Fusion Ver. 2.0
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Image Fusion

Deformarea datelor imagistice

Figura 5
Funcţia Deformation deformează un set de imagini existent, pe baza unui set de imagini de
referinţă. Aceasta permite corecţiile distorsiunilor craniale.
Buton

Explicaţie

Readuce ecranul la fuziunea Original.

Porneşte algoritmul Deformation.

Nu utilizaţi funcţia Deformation în timpul operaţiei.

22
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Exemplu pentru deformare

①

Figura 6
La finalizarea algoritmului Deformation, setul de imagini rezultat este marcat cu Deformed ①.
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Verificarea fuziunii

2.4

Verificarea fuziunii

2.4.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Funcţiile de verificare disponibile în Image Fusion sunt:
• Spy Glass
• Blending
• Windowing
• Comutarea între fuziunile Original şi Deformation
Înainte de aprobare şi salvare, verificaţi întotdeauna rezultatele fuziunii în întregul set de
imagini.

24
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2.4.2

Spy Glass

Informaţii generale
Utilizaţi funcţia Spy Glass pentru a verifica acurateţea fuziunii de imagini pentru întregul set de
imagini mutând-o în poziţia de interes pe secţiunea imaginii.
Aceasta vă permite, de exemplu, să vizualizaţi forma sau mărimea unei tumori în două seturi de
imagini în acelaşi timp.

Utilizarea Spy Glass pentru fuziunile originale

①

②

Figura 7
Paşi

1.

Selectaţi Spy Glass din bara de instrumente.

2.

Funcţia Spy Glass suprapune al doilea set de imagini într-un cadru peste setul de date
primar.
Fereastra ① poate fi poziţionată oriunde peste imaginea subiacentă.

3.

Pentru redimensionare, trageţi de colţurile ferestrei în zona şi forma dorite.
Derulaţi secţiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeţi ②.

4.

NOTĂ: De asemenea, puteţi utiliza rotiţa mouse-ului pentru a derula.

5.

Faceţi dublu clic pe fereastra de vizualizare principală pentru a mări sau micşora imaginea.
Poziţia cursorului defineşte centrul zonei de mărire/micşorare.

6.

Verificaţi şi selectaţi Approve Fusion.
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Verificarea fuziunii

Paşi

7.

Selectaţi Done după ce terminaţi.

Afişarea zonei de interes utilizând modurile de vizualizare axial, coronal sau sagital

①

Figura 8
Pas
Mutaţi ţinta ① cu mouse-ul/atingeţi pentru a focaliza pe zona de interes.

26
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2.4.3

Spy Glass în modul pentru deformare

Informaţii generale
Utilizaţi funcţia Spy Glass pentru a verifica vizual acurateţea deformării, mutând-o în poziţia de
interes pe secţiunea imaginii.
Aceasta vă permite, de exemplu, să vizualizaţi forma sau mărimea unei tumori în două seturi de
imagini în acelaşi timp.

Matricea pentru deformare cu coduri de culoare
Când selectaţi Spy Glass în modul Deformation, se afişează implicit o matrice pentru deformare
cu coduri de culoare. Aceasta indică nivelul deformării care apare în timpul fuziunii imaginilor.
NOTĂ: Puteţi porni/opri matricea de stabilire a culorilor menţinând apăsată tasta Shift.

Deformare exemplu
Scala ① indică amplitudinea deformării din datele sursei originale.

①

Figura 9
Nr.
①

Culoare

Explicaţie

Albastru

Prag deformare minimă

Roşu

Prag deformare maximă
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Verificarea fuziunii

Utilizarea Spy Glass în modul Deformation

①

②

Figura 10
Paşi

1.

Selectaţi Spy Glass din bara de instrumente.

2.

Spy Glass suprapune al doilea set de imagini într-un cadru peste setul de date primar.
Fereastra ① poate fi poziţionată oriunde peste imaginea subiacentă.

3.

Pentru redimensionare, trageţi de colţurile ferestrei în zona şi forma dorite.
Derulaţi secţiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeţi ②.
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4.

NOTĂ: De asemenea, puteţi utiliza rotiţa mouse-ului pentru a derula.

5.

Faceţi dublu clic pe fereastra de vizualizare principală pentru a mări sau micşora imaginea.
Poziţia cursorului defineşte centrul zonei de mărire/micşorare.

6.

Verificaţi şi selectaţi Approve Fusion.

7.

Selectaţi Done după ce terminaţi.
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2.4.4

Mixarea pentru fuziunile originale

Informaţii generale
Pentru distinge între seturile de imagini:
• Unul este albastru
• Celălalt este portocaliu
Albastru şi portocaliu sunt culori complementare. Dacă cele două seturi de imagini afişează
aceleaşi informaţii, suprapunerea se afişează ca imagine alb-negru. Acolo unde acestea sunt
diferite, rezultatul este albastru sau portocaliu.
Mixarea celor două imagini evidenţiază zona de interes.

Cum utilizaţi funcţia de mixare

①

②

Figura 11
Paşi

1.

Trageţi la stânga sau la dreapta peste zona de vizualizare utilizând mouseul (sau degetul pentru ecranele tactile) pentru a regla imaginea mixată ①.
Derulaţi secţiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeţi ②.

2.

NOTĂ: De asemenea, puteţi utiliza rotiţa mouse-ului pentru a derula.

3.

Faceţi dublu clic pe fereastra de vizualizare principală pentru a mări sau micşora imaginea.
Poziţia cursorului defineşte centrul zonei de mărire/micşorare.

4.

Verificaţi şi selectaţi Approve Fusion.
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Verificarea fuziunii

Paşi

5.

Selectaţi Done după ce terminaţi.

Exemplu de mixare

①

②

③

Figura 12
Nr.

30

Componentă

①

Imagine RM (afişată în albastru)

②

Imagine complexă mixată

③

Imagine CT (afişată în portocaliu)
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2.4.5

Mixarea în modul Deformation

Informaţii generale
Funcţia Blending din modul Deformation urmează acelaşi principiu ca o fuziune Original,
consultaţi p. 29, cu cele două seturi de imagini afişate utilizând culorile albastru şi portocaliu.
În modul Deformation, funcţia Blending utilizează în mod implicit o grilă galbenă de deformare,
ilustrând nivelul deformării din setul de imagini original utilizând contururi.
NOTĂ: Puteţi activa/dezactiva grila de deformare menţinând apăsată tasta Shift.

Cum să utilizaţi mixarea cu deformarea

①

②

④③
Figura 13
Paşi

1.

Selectaţi funcţia Blending şi modificaţi imaginea mixată trăgând la stânga
sau la dreapta peste zona de vizualizare utilizând mouse-ul (sau degetul
pentru ecranele tactile) pentru a ajusta imaginea mixată ①.
Derulaţi secţiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeţi ②.

2.

NOTĂ: De asemenea, puteţi utiliza rotiţa mouse-ului pentru a derula.

3.

Faceţi dublu clic pe fereastra de vizualizare principală pentru a mări sau micşora imaginea.
Poziţia cursorului defineşte centrul zonei de mărire/micşorare.

4.

Analizaţi zona cu deformarea comutând şi comparând rezultatele din:
• Spy Glass ③
• Fuziunea Original ④

5.

Verificaţi şi selectaţi Approve Fusion.
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Verificarea fuziunii

Paşi

6.

32

Selectaţi Done după ce terminaţi.
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2.4.6

Configurarea ferestrelor

Exemplu de configurare a ferestrelor

①

②

Figura 14
Funcţia Windowing vă permite să modificaţi ordinea dintre cele două seturi de imagini alese
pentru a facilita vizualizarea imaginilor.
Pas
Selectaţi Windowing ②, iar apoi alegeţi datele ①.
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Verificarea fuziunii

2.4.7

Compararea rezultatelor fuziunii

Exemplu de comparare

①

②

Figura 15
Comparaţi rezultatele fuziunii comutând între modurile Original ① şi Deformation ② utilizând
butoanele din meniu.
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2.4.8

Aprobarea fuziunii

Fereastra de dialog de finalizare a deformării

Figura 16
Vi se solicită să finalizaţi fuziunile cu deformare, dacă acestea nu sunt salvate.
Opţiuni

Finalizează stadiul de aprobare şi închide fereastra Image Fusion.

Readuce imaginea la ecranul principal.

Opţiuni de aprobare a fuziunii
NOTĂ: Modificarea selecţiei de date poate duce la schimbări în cadrul fuziunii. Verificaţi
întotdeauna rezultatele fuziunii.
NOTĂ: Fuziunile trebuie aprobate pentru a putea fi utilizate ulterior.
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Verificarea fuziunii

Rezultatele deformării

①
Figura 17
La aprobarea Deformation, este salvat setul de imagini deformate ①, iar originalul este apoi
eliminat din SELECTED DATA.
Dacă setul de imagini deformate este B0 (ca parte a unei achiziţii de date DTI), întregul set
de date DTI (harta FA, ADC) va fi de asemenea deformat.
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2.5

Ajustarea manuală a rezultatelor fuziunii

2.5.1

Realinierea imaginilor

Informaţii generale
Dacă rezultatele fuziunii automate nu sunt optime, puteţi efectua ajustări manuale.
Alinierea manuală a setului de imagini ajută algoritmul fuziunii şi îmbunătăţeşte rezultatele iniţiale.
NOTĂ: Ajustarea manuală pentru Deformation nu este disponibilă.

Cum să efectuaţi o realiniere utilizând fuziunea automată

②③

①

④
Figura 18
Paşi

1.

Selectaţi Adjust din bara de instrumente.

2.

Pentru a muta imaginea, trageţi de simbolul săgeţii ① până când imaginea portocalie ④
este poziţionată adecvat.

3.

Pentru a roti imaginea, trageţi de săgeata curbată ② până când imaginea portocalie ④
este poziţionată adecvat.
Derulaţi secţiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeţi ③.

4.

NOTĂ: De asemenea, puteţi utiliza rotiţa mouse-ului pentru a derula.

5.

Faceţi dublu clic pe fereastra de vizualizare principală pentru a mări sau micşora imaginea.
Poziţia cursorului defineşte centrul zonei de mărire/micşorare.
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Ajustarea manuală a rezultatelor fuziunii

Paşi

6.

Selectaţi Fusion pentru a efectua o fuziune automată după realinierea setului de imagini.

7.

Verificaţi şi selectaţi Approve Fusion.

8.

Selectaţi Done după ce terminaţi.

Cum să efectuaţi o realiniere utilizând fuziunea manuală
Paşi

1.

Selectaţi Adjust din bara de instrumente.

2.

Pentru a muta imaginea, trageţi de simbolul săgeţii ① până când imaginea portocalie ④
este poziţionată adecvat.

3.

Pentru a roti imaginea, trageţi de săgeata curbată ② până când imaginea portocalie ④
este poziţionată adecvat.
Derulaţi secţiunile de imagine utilizând butoanele cu săgeţi ③.
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4.

NOTĂ: De asemenea, puteţi utiliza rotiţa mouse-ului pentru a derula.

5.

Faceţi dublu clic pe fereastra de vizualizare principală pentru a mări sau micşora imaginea.
Poziţia cursorului defineşte centrul zonei de mărire/micşorare.

6.

Verificaţi şi selectaţi Approve Fusion.

7.

Selectaţi Done după ce terminaţi.
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2.5.2

Ajustarea regiunii de interes

Informaţii generale
Utilizaţi funcţiile de ajustare pentru a ajusta zona de fuziune astfel încât să puteţi include toate
structurile relevante pentru tratament.
Efectuarea fuziunii de imagini într-o regiune de interes ROI definită manual restricţionează
algoritmul de fuziune la zona ROI. Aceasta permite o acurateţe mai mare a fuziunii într-un spaţiu
limitat.
NOTĂ: Procesul ROI afişează câte un set de imagini pe rând.
NOTĂ: Această funcţie nu este disponibilă pentru în modul Deformation. Ajustarea manuală a
ROI nu influenţează rezultatele deformării.

Cum să ajustaţi regiunea de interes

①

Figura 19
Paşi

1.

2.

Selectaţi ROI din bara de instrumente.

Ajustaţi cadrul ① astfel încât acesta să înconjoare zona care se va utiliza ca referinţă
pentru fuziune.
NOTĂ: Pentru a îmbunătăţi rezultatele fuziunii, asiguraţi-vă că există suficiente informaţii
anatomice acoperite de regiunea de interes.

Regiunea de interes pentru fuziune nu este salvată automat când terminaţi activitatea de
fuziune a imaginilor. Pentru a evita interpretarea eronată a rezultatele şi pentru a salva
datele pentru utilizarea ulterioară, aprobaţi şi salvaţi fuziunea.
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Ajustarea manuală a rezultatelor fuziunii

Cum iniţiaţi o fuziune
Pas

După finalizarea unei ajustări manuale a unei ROI, selectaţi opţiunea Fusion.

NOTĂ: Trebuie să selectaţi Fusion pentru a aplica algoritmul de fuziune a regiunii de interes ROI
nou definite.

Cum resetaţi o fuziune
Pas
Dacă aveţi imagini fuzionate şi doriţi să reveniţi la imaginile achiziţionate cu sistemul de coordonate iniţiale ale scanerului, selectaţi Reset.
NOTĂ: Utilizarea butonului Reset vă permite să reveniţi la fuziunea disponibilă
înainte de accesarea Image Fusion. Dacă s-a definit o ROI pentru efectuarea unei
fuziuni, acţiunea Reset va şterge regiunea de interes definită manual.

Image Fusion nu afişează obiectele. Evaluaţi impactul efectuării modificărilor în Image
Fusion asupra obiectelor preexistente şi a altor elemente din conţinutul de planificare (de
ex., puncte, traiectorii). Verificaţi întotdeauna poziţia nouă a obiectelor şi a altor elemente
din conţinutul de planificare în Smartbrush sau DICOM Viewer.
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2.6

Modificarea perechilor fuzionate

Informaţii generale
Image Fusion afişează prima pereche fuzionată de verificat, precum şi restul perechilor
disponibile.
Activarea ferestrei de dialog Fusion Pair oferă o prezentare generală a fuziunii verificate curent,
precum şi a celorlalte perechi disponibile.
Pentru modificarea perechilor de fuzionat, există disponibile două funcţionalităţi diferite:
• Asocierea manuală utilizând funcţia Edit
• Modificarea orientării afişajului utilizând funcţia Align

Cum să selectaţi perechile

Figura 20
Paşi
1.

Selectaţi fereastra Fusion Pair din bara de instrumente pentru a modifica perechea de
fuzionat care trebuie selectată.

2.

Pentru a selecta o altă pereche, selectaţi perechea de imagini preferată.
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Modificarea perechilor fuzionate

Exemplu de asociere pentru fuziune

①
②
③
④

Figura 21
Nr.

Componente

①

Numărul perechii de fuzionat

②

Tip de fuziune

③

Stare aprobare

④

Indicatorul stării de aprobare

Tipuri de fuziuni de imagini
Tipul de fuziune se afişează în fereastra de dialog Fusion Pair.
Tip de fuziune Explicaţie

42

Automatic

Fuziunea calculată automat pe baza structurilor comune din ambele seturi de
imagini, utilizând un algoritm de informaţii reciproce.

Manual

Alinierea manuală sau algoritmul de deformare a două seturi de imagini utilizând aliniamentele de referinţă salvate în cadrul seturilor de imagini.

Scanner

Seturile de imagini achiziţionate în timpul aceleiaşi sesiuni de achiziţie a imaginilor sunt fuzionate automat şi etichetate ca „Scanner”.

Not fused

Alinierea automată a două seturi de imagini unde nu sunt salvate aliniamente
de referinţe în cadrul seturilor de imagini.

Fiducial

Fuziunea bazată pe punctele de înregistrare din reperele anatomice cum ar fi
markerii fiduciari RM sau CT.

Registration

Fuziunea bazată pe punctele markerilor de înregistrare manuală.
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Cum să efectuaţi o asociere manuală
Puteţi modifica asocierea seturilor de imagini utilizând funcţia Edit.

Figura 22
Paşi
1.

2.

3.

4.

Selectaţi fereastra de dialog Fusion Pair din bara de instrumente.
Selectaţi funcţia Edit din fereastra de dialog Manual Pairing pentru a selecta manual perechile de imagini care vor fi fuzionate.
Selectaţi perechea de imagini dorită.
Selectaţi Use this Pair.
Image Fusion fuzionează automat noua pereche. Se închide fereastra de
dialog Fusion Pair.
NOTĂ: Selectaţi funcţia Cancel pentru a reveni la meniul anterior.

NOTĂ: Fiecare modificare a asocierii seturilor de imagini generează modificări în secvenţa de
fuzionare iniţială. Când există date noi disponibile, algoritmul de fuzionare se execută din nou.
Utilizatorul trebuie să verifice rezultatele.
Pentru mai multe informaţii tehnice despre perechile implicite de fuzionare, contactaţi
departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab.
Dacă există conflicte între perechea de fuzionat definită manual şi fuziunea deja aprobată,
sau dacă actualizaţi selecţia setului de imagini, software-ul rezolvă automat conflictul prin
suprascrierea fuziunii existente. Trebuie să verificaţi din nou fuziunea.
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Modificarea perechilor fuzionate

Cum definiţi aliniamentul
Puteţi modifica orientarea de vizualizare a unei perechi de fuzionat utilizând funcţia Align.
Aceasta vă permite să selectaţi setul de imagini care stabileşte orientarea de vizualizare.

Figura 23
Pentru a modifica orientarea sau pentru a defini aliniamentul setului de imagini selectat, efectuaţi
următoarele:
Paşi
1.

2.

Selectaţi Align din meniu.

3.

Alegeţi imaginea care necesită aliniere.

4.

44

Selectaţi setul de imagini din bara de instrumente.

Selectaţi Confirm.
Imaginea se aliniază automat.
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2.7

Închiderea Image Fusion

Deschideţi fereastra de aprobări

Figura 24
Fereastra de dialog Open Approval se deschide dacă încercaţi să continuaţi fără aprobarea
fuziunii.
Opţiuni

Vă permite să continuaţi fără aprobarea fuziunii.

Vă permite să reveniţi la fereastra anterioară şi să aprobaţi fuziunea/fuziunile.

Cum închideţi Image Fusion
Paşi

1.

Finalizaţi activitatea curentă selectând funcţia Done.
Image Fusion salvează rezultatele pentru vizualizare ulterioară în sistemul
DICOM.

2.

Selectaţi Home din meniul de funcţii.

3.

Selectaţi Exit din ecranul principal al Content Manager.
NOTĂ: Fuziunea aprobată este salvată.
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Închiderea Image Fusion

Salvarea datelor la închidere
Finalizaţi întotdeauna activitatea curentă înainte de a închide software-ul. Închideţi
întotdeauna software-ul înainte de a opri sistemul. Datele nu sunt salvate automat dacă
închideţi sistemul fără închiderea adecvată a software-ului
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