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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, Centraalen Zuid-Amerika

Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Brazilië

Tel: (0800) 892-1217

VK

Tel: +44 1223 755 333

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

support@brainlab.com

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
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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.

Brainlab handelsmerken
SmartBrush® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

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.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op iTextSharp van Bruno Lowagie en Paulo Soares.
SmartBrush is bedrijfseigen software. De SmartBrush software is beschermd door auteursrecht.
Samen met de software van SmartBrush kunnen ook andere softwareapplicaties op het
werkstation van SmartBrush worden geïnstalleerd. Deze zijn ook gelicentieerd op grond van de
GNU General Public License. De bedrijfseigen software en de vrije software worden gebruikt in
overeenkomst met de "eenvoudige samenvoegings"-clausule die de GNU GPL voorschrijft. De
volledige voorwaarden van de GNU General Public License staan hier:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

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 hulpmiddelen is SmartBrush 2.0 een klasse IIb product.
OPMERKING. De geldigheid van het CE-keurmerk kan alleen worden bevestigd voor producten
die zijn geproduceerd door Brainlab.

Afvalverwerkingsrichtlijnen
Verwerk elektrische en elektronische apparatuur volgens de wettelijke regelgeving.
Voor informatie over de AEEA (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
richtlijn, ga naar:
http://www.brainlab.com/weee

Verkoop in de VS
De federale wetgeving van de VS beperkt de verkoop van dit hulpmiddel tot door of in opdracht
van een arts.
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1.2

Symbolen

1.2.1

Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

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.

Softwarehandleiding Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1

7

Beoogd gebruik

1.3

Beoogd gebruik

1.3.1

Het systeem gebruiken

Brainlab Elements
Brainlab Elements zijn applicaties voor het overbrengen van DICOM-data naar en vanaf PACSsystemen (picture archiving and communication systems) en andere opslagmedia-apparaten.
Deze omvatten de volgende modules voor medische procedures:
• Weergeven
• Beeldverwerking
• Beeldfusie
• Segmentatie
• 3D-visualisatie

Beoogd gebruik
SmartBrush is een onderdeel van Brainlab Elements en is een applicatie voor het omkaderen
van anatomische structuren en pathologieën in medische beelden. Er zijn bovendien de volgende
onderdelen in opgenomen, die op de achtergrond draaien als services voor beeldverwerking:
• Atlas Segmentation Performer biedt automatische detectie van anatomische structuren.
• Vessel Segmentation Performer biedt automatische detectie van craniale vasculaire
structuren.

Beoogde gebruiker
Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg en/of hun team.

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

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.

Medisch-elektrische systemen
Voor informatie over de configuratie van medisch-elektrische systemen verwijzen wij u naar de
betreffende systeemhandleiding en Technische handleiding.
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1.4

Compatibiliteit met medische apparatuur

1.4.1

Medische software van Brainlab

Compatibele Brainlab medische software
SmartBrush 2.0 is compatibel met:
• Patient Data Manager 2.1
• DICOM Proxy 3.3

Overige Brainlab-software
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.

Compatibele niet-Brainlab software
SmartBrush 2.0 is compatibel met:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
Neem contact op met Brainlab support voor informatie over compatibele service packs.
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, realtime
scans (ook wel bekend als on-access scannen, achtergrondbescherming, werking als een
schild, automatische bescherming) kunnen bijvoorbeeld het downloaden en het opslaan
van de patiëntgegevens vertragen.
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Training en documentatie

1.5

Training en documentatie

1.5.1

Overzicht

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.

Documentatie
In deze handleiding wordt complexe medische software omschreven die met zorg moet worden
gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.
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2

SMARTBRUSH
GEBRUIKEN

2.1

Inleiding

2.1.1

Overzicht

Algemene informatie
SmartBrush is een functie voor beeldsegmentatie met geavanceerde omkaderingsfuncties die u
ondersteuning bieden, bijvoorbeeld om gezond weefsel te onderscheiden van tumoren. Wanneer
u een te omkaderen gebied selecteert, vult de software automatisch de gebieden die een
gelijksoortige grijswaarde hebben als het geselecteerde gebied.
De software bouwt deze beeldcoupes op voor elke beeldcoupe en zet deze om in een 3D-object.
OPMERKING. SmartBrush gebruikt automatische interpolatie bij het creëren van objecten.

SmartBrush workflow Objectvorming
Workflow
1.

Beeldset selecteren.

2.

Een object creëren door de structuur in de beeldset te omkaderen via:
Semi-automatische segmentatie via SmartBrush.
Handmatige segmentatie via Brush.

3.

Het object voltooien.
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Gegevens selecteren

2.2

Gegevens selecteren

2.2.1

Patiënt selecteren

Een patiënt selecteren

Afbeelding 1
Stappen
1.

Selecteer een patiënt in Patient Browser.

2.

Druk op Select.

Het selecteren van beelden

Stappen
1.

12

Selecteer beelden in de geselecteerde patiëntbeeldset.
De beelden verschijnen onder Selected Data.
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Stappen
2.

Selecteer OK na voltooiing.

Beelden verwijderen
Stap
1.

Selecteer de X die wordt weergegeven op de beeldset voor het verwijderen uit Selected
Data.
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SmartBrush openen en sluiten

2.3

SmartBrush openen en sluiten

2.3.1

SmartBrush openen

SmartBrush openen

Afbeelding 2
Stap

Selecteer SmartBrush in het hoofdscherm van Content Manager.

14
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2.3.2

SmartBrush sluiten

SmartBrush sluiten
Stappen

1.

Voor het afsluiten moet de huidige taak worden voltooid door Done te selecteren.

2.

Selecteer Exit in het hoofdscherm van Content Manager.

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.
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SmartBrush-weergaven

2.4

SmartBrush-weergaven

2.4.1

Weergaven selecteren

Typen beeldweergaven
In het functievenster kunt u beeldsets selecteren en opties bekijken door het selecteren van View.

Afbeelding 3
Weergave

Uitleg

ACS View

Geeft vier verschillende weergaven weer van gelijke grootte in het hoofdscherm.
Axial, Coronal, Sagittal reconstructies van de beeldset, met een basis 3Dweergave.

3x3 View

Toont negen beeldcoupes in een 3 x 3 weergave.

Single View

Toont één enkele beeldcoupe van het doelgebied in het hoofdscherm.

ACS View

①

Afbeelding 4
De ACS View toont coupes van de geselecteerde beeldset in Axiale, Coronale en Sagittale
weergaven. Er wordt een basis 3D-visualisatie weergegeven ①.

16
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3x3 View

②

③

①

Afbeelding 5
De 3x3 View geeft negen coupes weer binnen de beeldset. U kunt schakelen tussen de
gereconstrueerde weergaven in de beeldlijst ①.
De zichtbare coupes ③ worden tevens met behulp van gele lijnen in de weergaven ② aangeduid.

Single View

②

①

Afbeelding 6
Met de Single View kan de geselecteerde beeldcoupe worden weergegeven in één
gemaximaliseerd beeld weergeven ②. U kunt schakelen tussen de gereconstrueerde weergaven
in de beeldlijst ①.

Softwarehandleiding Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1

17

Objecten creëren met de functie SmartBrush

2.5

Objecten creëren met de functie SmartBrush

2.5.1

SmartBrush gebruiken

Algemene informatie
SmartBrush kan worden gebruikt voor het tekenen van objecten, bijv. tumoren.
Met deze functie kunt u een nauwkeurige objectcorrectie of segmentatie op voxelbasis uitvoeren.

Beeldnavigatiefuncties
Toets

Functie
Zoom: naar het doelgebied.
OPMERKING. U kunt CTRL op het toetsenbord en het muiswieltje als snelkoppeling gebruiken.
Scroll: naar de volgende beeldcoupe.
OPMERKING. U kunt het muiswieltje als snelkoppeling gebruiken.
Pan: voor weergave van verticale en horizontale vlakken die door gele lijnen op de
beelden worden aangewezen.
OPMERKING. Wanneer Pan wordt geselecteerd in één weergave, worden de andere weergaven dienovereenkomstig bijgewerkt.
OPMERKING. U kunt CTRL op het toetsenbord en de linkermuisknop als snelkoppeling gebruiken. De positie van de klik/aanraking bepaalt het midden van de
weergave.

Windowing: hiermee kan de helderheid en het contrast van het beeld handmatig
worden aangepast.

Opent een dialoogvenster dat wordt gebruikt om objecten een naam of andere
naam te geven.

Centreert het object met één klik/aanraking.

Selecteer Undo om de laatste wijziging of meerdere opeenvolgende stappen ongedaan te maken.

18
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SmartBrush gebruiken

Afbeelding 7
Stappen
1.

2.

Centreer en zoom in of uit op het doelgebied met gebruik van de functies Zoom, Scroll
en Pan.

Selecteer SmartBrush.

3.

Markeer de gebieden die moeten worden gesegmenteerd.
Maak een omtrek met een streek van de kwast en houd deze iets binnen het object.
De voxellijnen volgen de omtrek van het object.
OPMERKING. Het gebied dat is omkaderd wordt vastgesteld door grijswaarden en het
contrast van het beeld.

4.

SmartBrush segmenteert alle verbonden pixels met dezelfde grijswaarden in het gedefinieerde gebied.
OPMERKING. Door een groter gebied te definiëren, neemt de mogelijke grijswaardeschaal toe.

5.

Als de randen van het gesegmenteerde gebied niet correct worden afgescheiden van het omliggende gebied, kunnen de grenzen met Erase nauwkeuriger worden aangegeven.
Indien een muis wordt gebruikt, kan de rechtermuisknop worden gebruikt om
te gummen als SmartBrush actief is.

6.

Scrol naar de volgende coupe (zie pagina 18).

7.

Herhaal stappen 3-5 totdat het object in alle relevante coupes in aangemaakt.
OPMERKING. U kunt ook driedimensionale interpolatie gebruiken voor het omkaderen
van het gehele objectvolume (zie pagina 21).

8.

Het SmartBrush-object controleren.

9.

Selecteer Done.
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Kwastafmeting
Wanneer een structuur wordt omkaderd, is de toegepaste kwastafmeting afhankelijk van het
zoomniveau op het scherm:
• Inzoomen, hiermee wordt de zichtbaarheid van kleinere anatomische details vergroot en is het
eenvoudiger om dunnere structuren te omkaderen.
• Uitzoomen, hiermee kunnen grotere objecten worden omkaderd.
OPMERKING. De kwastafmeting kan ook worden aangepast met behulp van de ALT-toets en het
muiswieltje.

De resolutie instellen
U kunt een vaste resolutie instellen voor alle objecten, onafhankelijk van de coupesets die zijn
gebruikt voor het tekenen. Dit moet worden ingesteld door Brainlab support.
Een object wordt standaard ingesteld op dezelfde resolutie als de eerste geselecteerde coupeset.
Het wordt aangeraden om coupesets te gebruiken met een resolutie die hoog genoeg is om de
structuur die moet worden gesegmenteerd, te vertegenwoordigen.
Controleer in de 2D-weergaven of het object dat werd gegenereerd door de functie
SmartBrush juist is.
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2.5.2

3D-objecten omkaderen

Algemene informatie
De onderstaande afbeelding toont een object dat werd gemaakt met de functie SmartBrush.
Nadat in de ACS View twee coupes zijn gesegmenteerd, wordt een 3D-object gecreëerd op basis
van de werkelijke getekende vorm en de anatomische gegevens die zichtbaar zijn in het
omliggende gebied.

②

①

③

Afbeelding 8
Stappen
1.

Omkader de vorm van de structuur in één reconstructie ② bijv. de coronale weergave.

2.

Omkader de vorm van de structuur in een andere reconstructie, bijv. de sagittale weergave ①.
Het 3D-object wordt automatisch gecreëerd ③.

Softwarehandleiding Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1

21

Objecten creëren met de functie SmartBrush

2.5.3

3D-objecten creëren met behulp van dezelfde coupereconstructie

Algemene informatie
De ruimte tussen de coupes wordt geïnterpoleerd om het 3D-object te creëren, met behulp van
SmartBrush met twee niet-aangrenzende coupes in dezelfde oriëntatie.
OPMERKING. Als u bijvoorbeeld overstapt van een axiale naar een sagittale weergave, blijft de
interpolatie geactiveerd. Om SmartBrush te deactiveren tijdens het wisselen van weergaven,
kiest u een andere functie in het menu, bijv. Pan.

Geïnterpoleerde objecten creëren

①

②

③

Afbeelding 9
Stappen
1.

Creëer een gesegmenteerd gebied op één beeldcoupe met SmartBrush ①.

2.

Scrol door de beeldcoupes naar het volgende afgescheiden vlak.

3.

Creëer een ander gesegmenteerde regio op een andere coupe ②.

4.

Het gebied tussen de twee coupes is geïnterpoleerd ③, waardoor een 3D-weergave van
het object wordt gecreëerd.

OPMERKING. Doorgaans worden dunne en/of kleine objecten niet accuraat weergegeven in 3Dweergave door 3D-maassimplificatie. Bekijk deze in de 2D-coupeweergaven ①.

Objecten creëren in gereconstrueerde weergaven
Objecten creëren in gereconstrueerde weergaven, (d.w.z. met beelden die zijn gereconstrueerd
uit oorspronkelijke beeldcoupes) is iets anders dan objecten creëren in oorspronkelijke coupes. In
gereconstrueerde weergaven worden geïnterpoleerde beelden gebruikt waarin mogelijk niet alle
details worden weergegeven zoals verwacht (randen zijn misschien vaag).
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2.6

Objecten creëren met de functie Brush

2.6.1

Brush gebruiken

Algemene informatie
Brush biedt de optie om doelgebieden handmatig te omkaderen. Net als SmartBrush, bouwt de
software elke gesegmenteerde beeldcoupe op tot een 3D-object.
Met deze functie kunt u een nauwkeurige objectcorrectie of segmentatie op voxelbasis uitvoeren.

Hoe kunt u Brush gebruiken

Afbeelding 10
Stappen

1.

2.

3.

Selecteer Single View uit de View-opties.

Centreer en zoom in of uit op het doelgebied met gebruik van de functies Zoom, Scroll
en Pan.

Selecteer Brush.

4.

Sleep Brush met een kwastbeweging over het gebied dat moet worden gesegmenteerd.

5.

Brush segmenteert alle verbonden pixels.
OPMERKING. Brush markeert het gebied op basis van uw markeringen en zal niet automatisch gesegmenteerde voxels toevoegen of verwijderen.

6.

Als de randen van het gesegmenteerde gebied niet correct worden afgescheiden van het omliggende gebied, kunnen de grenzen met Erase nauwkeuriger worden aangegeven.
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Stappen

7.

24

Gebruik Scroll om naar de volgende coupe te gaan.

8.

Herhaal stappen 4-7 totdat het object in alle relevante coupes in aangemaakt.

9.

Het Brush-object controleren.

10.

Selecteer Done.
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2.7

Objecten voltooien

2.7.1

Objecteigenschappen toevoegen

Algemene informatie
U kunt te allen tijde tijdens het vormingsproces objecten bewerken of aanpassen.

Hoe kunt u objecteigenschappen toevoegen

①

②

Afbeelding 11
Stappen
Selecteer het object ② in het functiegebied.

1.

Het object dialoogvenster wordt geopend.

2.

Bewerk zo nodig Object Name, Object Type en Comment ①.

3.

Selecteer OK.

Objecten aanpassen
Stap
Selecteer Data in het functiegebied voor het creëren van nieuwe objecten, het bekijken van al bestaande objecten of het beoordelen van objecten.
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Objecten voltooien

Afbeelding 12
In het dialoogvenster Selected Data kunt u:
Toets

Functie

Objecten uit de huidige selectie verwijderen.

Objecteigenschappen openen (zie pagina 25).

Een volumetrisch rapport creëren (zie pagina 29).

New Object selecteren voor het creëren van een nieuw object met SmartBrush.
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2.7.2

Multi-modale opties

Algemene informatie
Indien u coupesets gebruikt die zijn gecoregistreerd door Image Fusion, dan kunt u
beeldobjecten in alle gefuseerde coupesets weergeven en aanpassen. Een multi-modaal object
wordt automatisch gecreëerd wanneer u verschillende sets voor segmentatie gebruikt. Alle
beeldsets die worden gebruikt voor het tekenen van objecten worden door het algoritme
meegewogen, dat het segmentatieresultaat berekent.

Multi-modaliteit en zichtbaarheidsopties

Afbeelding 13
Opties
Visible: zet de zichtbaarheid van het object aan of uit.
Multi-modal: hiermee wordt multi-modale objectcreatie ingeschakeld.
OPMERKING. Wanneer het segmentatiealgoritme is gedeactiveerd, gebruikt het alleen informatie van de huidig weergegeven coupeset voor het berekenen van een object.

Voorbeeld dat multi-modale beeldsets bevat

Afbeelding 14
Optie

Informatiegegevens gebruikt voor
omkaderen

Omkader de tumor in een MR-T1-set

MR-T1 set
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Informatiegegevens gebruikt voor
omkaderen

De weergave wisselen naar een gefuseerde MR-T2set en verder gaan met omkaderen

MR-T1 en MR-T2

De weergave wisselen naar een gefuseerde CT-set
en verder gaan met omkaderen

Alle drie de sets
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2.8

Weergaveopties

2.8.1

Een Volumetrisch rapport creëren

Algemene informatie
Door middel van een Volumetric Report kunt u het volume en de afmetingen van het object
bewaken. Dit rapport bevat informatie over het volume van een object, het gebied binnen één
coupe op basis van de langste diameters (Macdonald-criteria) en de langste diameter zelf
(evaluatiecriteria voor respons in vaste tumoren).

Omgaan met volumetrische informatie
Een Volumetric Report:
• Wordt gecreëerd voor een object als u drukt op het rapportpictogram.
• Blijft geldig zolang het betreffende object niet wordt gewijzigd.
• Wordt automatisch opgeslagen bij de patiëntgegevens zolang het overeenkomstige object niet
is aangepast (u kunt bestaande rapporten te allen tijde exporteren met behulp van de Exportfunctionaliteiten).
• Berekent objecten tot op twee decimalen als deze kleiner zijn dan 10 cm3, grotere objecten
worden berekend tot op één decimaal.
Bestaande rapporten kunnen worden beoordeeld met de Interactive DICOM Viewer (d.w.z.
Image Viewer). Bestaande rapporten kunnen worden opgeslagen/geëxporteerd met de Export
functie van de Patient Data Manager.
De vorm en positie van een object moeten worden gecontroleerd in de applicatie SmartBrush
voordat een rapport wordt aangemaakt. Het rapport zelf bevat alleen informatie over
volumetrische metingen.
Waarden die worden berekend op basis van een omkaderd object, zijn afhankelijk van de
resolutie van de betreffende beeldset inclusief het object.
OPMERKING. De Macdonald-criteria die worden berekend op het Volumetric Report, worden
uitgevoerd met behulp van de oorspronkelijke coupes. De richting waarop de Macdonald-criteria
worden toegepast, is dus gelijk aan de scanrichting. De nauwkeurigheid van de methode wordt
bepaald door de resolutie van de beeldserie. Het object dat in de software wordt weergegeven,
kan hierdoor een ietwat ander resultaat hebben door de interpolatie.
Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie.
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Hoe kunt u een volumetrisch rapport creëren

Afbeelding 15
Stap
In het dialoogvenster Selected Data genereert SmartBrush een volumetrisch rapport (Volumetric Report).

Hoe gebruikt u de functies van het Volumetrisch rapport
Toets

Functie

Pannen rond het rapport.

Zoomen naar een gebied van het rapport.

Past het rapport aan op de breedte van het scherm.

Sluit het rapport.
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Toets

Functie

Slaat het rapport op, op een specifieke locatie.

Drukt het rapport af, op een specifieke printer.
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2.8.2

Export

Hoe kunt u exporteren
Om te exporteren vanaf het systeem, zie de Content Manager softwarehandleiding.
OPMERKING. Indien de gegevens die door de toepassing zijn gegenereerd (d.w.z. objecten,
segmentaties) worden gebruikt binnen de vervolgtoepassingen, dan moeten de resultaten
nauwkeurig worden geïnspecteerd na het importeren in de vervolgtoepassing.
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2.9

Atlassegmentatie

2.9.1

Overzicht

Algemene informatie
Atlas Segmentation creëert automatisch op sjablonen gebaseerde anatomische structuren die
rekening houden met de vorm en de anatomie van de beschikbare beeldgegevens. Het proces
draait op de achtergrond en behoeft geen interactie van de gebruiker. De verwerkte gegevens zijn
vervolgens voor verder gebruik in andere toepassingen beschikbaar.
Let erop dat de resultaten van de automatische beeldverwerking beoordeeld en
goedgekeurd moeten worden voor verdere behandeling.
Atlas Segmentation omkadert automatisch alle beschikbare structuren in DICOM CT- of MRgegevens en creëert 3D-objecten voor andere voor Brainlab of DICOM compatibele
toepassingen.
Het Atlas Segmentation-algoritme berust op een kennisgebaseerde segmentatieaanpak om
organen en andere structuren in het menselijk lichaam te identificeren door de gegevensset van
de patiënt te vergelijken met een atlasgegevensset waarin de structuren reeds zijn omkaderd.
Met behulp van de atlas zoekt de software de puntsgewijze overeenkomst tussen de gegevensset
van de patiënt en de atlasgegevens, en worden alle omkaderde structuren van de atlas
gekopieerd naar de patiëntgegevens.
De link tussen de gegevensset van de patiënt en de atlasgegevens is geen starre transformatie.
Verschillen in vorm en formaat van de anatomische structuren worden herkend. De atlasset wordt
elastisch getransformeerd, en wel zo dat de overeenkomst van de gegevenssets groter wordt.
De Atlas-segmentatie van CT-beeldsets gebruikt de gekalibreerde Hounsfield-schaal.
Daarom levert dit mogelijk slechte resultaten op voor niet-gekalibreerde CT-beeldsets of
modaliteiten als DVT/Cone Beam/XA.

Configuratiemogelijkheden van Atlas-segmentatie
De Atlas Segmentation kan door Brainlab support worden geconfigureerd om te worden
afgestemd op specifieke behoeften in de workflow.
Dit zijn de volgende configuratiemogelijkheden:
Configuratiemogelijkheden
1.

Treatment Plan Type

2.

Object Groups

3.

Object List

4.

Resolution Restrictions

Indien er geen beperkingen zijn gespecificeerd, omkadert de Atlas Segmentation alle
beschikbare objecten. Zodra een Treatment Plan Type (type behandelplan), Object Group
(objectgroep) of enkel object is gespecificeerd, dan worden alleen deze in aanmerking genomen
voor Auto-Segmentation.
OPMERKING. De beschikbaarheid van objecten hangt af van het licentietype van segmenteren.

Typen behandelplan
U kunt het type behandeling dat later wordt uitgevoerd op de patiënt specificeren en derhalve
bepaalde objecten die moeten worden omkaderd definiëren om verdere behandelingsbeslissingen
te ondersteunen. Een of meer items uit de volgende sjablonenlijst van type behandelplannen en
hun geselecteerde objecten, kunnen worden geselecteerd, afhankelijk van het licentietype en
configuratie:
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Type behandelplan

Objecten selecteren

CMF

Ethmoid Bone (Os ethmoidale), Frontal Bone (Os frontale), Internal Carotid Artery ROI (Left/Right) [Arteria carotis interna ROI
(links/rechts)], LeFort I Template (Left/Right) [Le Fort I-sjabloon
(links/rechts)], LeFort III Template (Le Fort III-sjabloon), Mandible
Body (Left/Right) [Mandibulalichaam (links/rechts)], Mandible
(Mandibula), Maxilla, Maxilla (Left/Right), Nasal Bone (Os nasale), Orbit (Left/Right) [Orbita (links/rechts)], Orbital Cavity (Left/
Right) [Orbitaholte (links/rechts)], Occipital Bone (Os occipitale),
Parietal Bone (Left/Right) [Os parietale (links/rechts)], Ramus
Mandible (Left/Right) [Ramus mandibula (links/rechts)], Sphenoid Bone (Os sphenoidale), Temporal Bone (Left/Right) [Os
temporale (links/rechts)], Zygomatic Bone (Left/Right) [Os jugale
(links/rechts)]

ENT (KNO)

Ethmoid Bone (Os ethmoidale), Frontal Bone (Os frontale), Internal Carotid Artery ROI (Left/Right) [Arteria carotis interna ROI
(links/rechts)], Mandible (Mandibula), Maxilla, Nasal Bone (Os
nasale), Orbit (Left/Right) [Orbita (links/rechts)], Orbital Cavity
(Left/Right) [Orbitahöhle (links/rechts)], Occipital Bone (Os occipitale), Parietal Bone (Left/Right) [Os parietale (links/rechts)],
Sphenoid Bone (Os sphenoidale), Temporal Bone (Left/Right)
[Os temporale (links/rechts)], Zygomatic Bone (Left/Right) [Os jugale (links/rechts)]

Flow

Brainstem (Hersenstam), Cerebellum, Cerebrum, Cerebrum
Fluid (Hersenvloeistof), Gray Matter (Substantia grisea), Hippocampus (Left/ Right), Hypothalamus, Putamen, Thalamus, Ventricles (Ventrikel), White Matter (Substantia alba)

Lymph (Lymfe)

Brainstem (Hersenstam), Cochlea (Left/Right), Cricoid Cartilage
(Ringkraakbeen), Eye (Left/Right) [Oog (links/rechts)], Hyoid
(Hyoïd), Lips (Lippen), Lung (Long), Lymph Level 1A (Left/Right)
[Lymfeniveau 1A (links/rechts)], Lymph Level 1B (Left/Right)
[Lymfeniveau 1B (links/rechts)], Lymph Level 2 (Left/Right) [Lymfeniveau 2 (links/rechts)], Lymph Level 3 (Left/Right) [Lymfeniveau 3 (links/rechts)], Lymph Level 4 (Left/Right) [Lymfeniveau 4
(links/rechts)], Lymph Level 5 (Left/Right) [Lymfeniveau 5 (links/
rechts)], Lymph Level 6 (Left/Right) [Lymfeniveau 6 (links/
rechts)], Lymph Node RP (Left/Right) [Lymfknoop RP (links/
rechts)], Lymph Node RCL (Left/Right) [Lymfknoop RCL (links/
rechts)], Lymph Node RST (Left/Right) [Lymfknoop RST (links/
rechts)], Mandible (Mandibula), Manubrium (Manubrium), Medulla Oblongata, Neck (Nek), Parotid Gland (Left/Right) [Parotis
(links/rechts)], Spinal Canal (Wervelkanaal), Spinal Cord (Wervelkolom), Sternocleidomastoideus (Left/Right) [Musculus sternocleidomastoideus (links/rechts)], Submandibular Gland (Left/
Right) [Glandula submandibularis (links/rechts)], Thyroid Cartilage (Schildkraakbeen), Thyroid Gland (Schildklier), Trachea, Vocal Cords (Stembanden), Vertebra C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1
(Wervel C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1)

Neuro Cranial

Amygdala (Left/Right), Brainstem (Hersenstam), Cerebellum,
Cerebrum, Cerebrum Fluid (Hersenvloeistof), Geniculate Nucleus (Left/Right) [Corpus geniculatum (links/rechts)], Gray Matter (Substantia grisea), Hippocampus (Left/Right), Hypothalamus, Putamen, Thalamus, Ventricles (Ventrikel), White Matter
(Substantia alba)

Neuro Cranial Light

Brainstem (Hersenstam), Cerebrum, Ventricles (Ventrikel)

Radio Cranial

Brainstem (Hersenstam), Chiasm (Chiasma), Eye (Left/Right)
[Oog (links/rechts)], Lens (Left/Right) [Lens (links/rechts)], Optic
Nerve (Left/Right) [Nervus opticus (links/rechts)], Optic Tract
(Left/Right) [Tractus opticus (links/rechts)]
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Objecten selecteren

Radio Cranial (Acoustic Neuroma)

Brainstem (Hersenstam), Cerebellum, Chiasm (Chiasma), Cochlea (Left/Right), Eye (Left/Right) [Oog (links/rechts)], Lens
(Left/Right) [Lens (links/rechts)], Optic Nerve (Left/Right) [Nervus
opticus (links/rechts)], Optic Tract (Left/Right) [Tractus opticus
(links/rechts)], Temporal Lobe (Left/Right) [Lobus temporalis
(links/rechts)]

Radio Cranial Meningioma

Brainstem (Hersenstam), Cerebellum, Chiasm (Chiasma), Cochlea (Left/Right), Eye (Left/Right) [Oog (links/rechts)], Hippocampus (Left/Right), Lens (Left/Right) [Lens (links/rechts)], Optic
Nerve (Left/Right) [Nervus opticus (links/rechts)], Optic Tract
(Left/Right) [Tractus opticus (links/rechts)], Temporal Lobe (Left/
Right) [Lobus temporalis (links/rechts)]

Radio ExtraCranial

Aorta, Cava, Heart, Heart Atrium (Left/Right) [Hartkamer (links/
rechts)], Heart Ventricle (Left/Right) [Hartventrikel (links/rechts)],
Kidney (Left/Right) [Nier (links/rechts)], Liver (Lever), Lung (Left/
Right) [Long (rechts/links)], Oesophagus, Psoas (Left/ Right)
[Musculus psoas (links/rechts)], Pulmonary Artery [Arteria pulmonalis (links/rechts)], Pulmonary Veins (Vena pulmonalis), Ribs
(Ribben), Spinal Canal (Wervelkanaal), Spinal Cord (Wervelkolom), Spine (Ruggengraat), Sternum, Trachea

Radio Prostate (Radio Prostata)

Bladder (Blaas), Hip Joint Left (Heupgewricht links), Hip Joint
Right (Heupgewricht rechts), Penile Bulb (Bulbus penis), Prostate (Prostata), Rectum (Rectum), Seminal Vesicle (Vesicula seminalis)

Stereotaxy (Stereotaxie)

Amygdala (Left/Right), Brainstem (Hersenstam), Cerebellum,
Cerebrum, Cerebrum Fluid (Hersenvloeistof), Geniculate Nucleus (Left/Right) [Corpus geniculatum (links/rechts)], Gray Matter (Substantia grisea), Hippocampus (Left/Right), Hypothalamus, Putamen, Thalamus, Ventricles (Ventrikel), White Matter
(Substantia alba)

Objectgroepen
U kunt ook logisch gerelateerde groepen objecten omkaderen. Een of meer groepen uit de
volgende lijst met objectgroepen en hun opgenomen objecten kunnen worden gespecificeerd:
Objectgroepen

Opgenomen objecten

Acoustic System (Stemapparaat)

Cochlea (Left/Right)

Basal Ganglia (Basale
ganglia)

Amygdala (links/rechts), Capsula Interna (Left/Right), Capsula Externa (Left/Right), Caudatus (Left/Right), Geniculate Nucleus (Left/Right)
[Corpus geniculatum (links/rechts)], Globus Pallidus (Left/Right), Hippocampus (Left/Right), Putamen (Left/Right), Thalamus (Left/Right)

Bones (Botten)

Cricoid Cartilage (Ringkraakbeen), Ethmoid Bone (Os ethmoidale),
Frontal Bone (Os frontale), Hyoid (Hyoïd), Hip Joint (Left/Right)
[Heupgewricht (links/rechts)], Mandible (Mandibula), Manubrium,
Mastoid Bone (Left/Right) [Mastoidbeen (links/rechts)], Maxilla, Nasal
Bone (Os nasale), Occipital Bone (Os occipitale), Orbit (Left/Right)
[Orbita (links/rechts)], Parietal Bone (Left/Right) [Os parietale (links/
rechts)], Sphenoid Bone (Os sphenoidale), Spine (Wervelkolom),
Sternum, Temporal Bone (Left/Right) [Os temporale (links/rechts)],
Thyroid Cartilage (Schildkraakbeen), Zygomatic Bone (Left/Right) [Os
jugale (links/rechts)]

Brain Tissue (Hersenweefsel)

Cerebrum Fluid (Hersenvloeistof), Gray Matter (Substantia grisea),
White Matter (Substantia alba)
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Objectgroepen

Opgenomen objecten

Frontal Lobe (Left/Right) [Lobus frontalis (links/rechts)], Occipital Lobe
(Left/Right) [Lobus occipitalis (links/rechts)], Parietal Lobe (Left/Right)
Functional Lobes (Func[Lobus parietalis (links/rechts)], Temporal Lobe (Left/Right) [Lobus
tionele kwabben)
temporalis (links/rechts)], Visual Cortex (Left/Right) [Visuele cortex
(links/rechts)]

Lymph System (Lymfesysteem)

Lymph Level 1A (Lymfeniveau 1A), Lymph Level 1B (Left/Right) [Lymfeniveau 1B (links/rechts)], Lymph Level 2 (Left/Right) [Lymfeniveau 2
(links/rechts)], Lymph Level 3 (Left/Right) [Lymfeniveau 3 (links/
rechts)], Lymph Level 4 (Left/Right) [Lymfeniveau 4 (links/rechts)],
Lymph Level 5 (Left/Right) [Lymfeniveau 5 (links/rechts)], Lymph Level 6 (Lymfeniveau 6), Lymph Node RP (Left/Right) [Lymfeknoop RP
(links/rechts)], Lymph Node RCL (Left/Right) [Lymfeknoop RCL (links/
rechts)], Lymph Node RST (Left/Right) [Lymfeknoop RST (links/
rechts)]

Muscle (Spieren)

Psoas (Left/Right) [Musculus psoas (links/rechts)], Sternocleidomastoideus (Left/Right) [Musculus sternocleidomastoideus (links/rechts)]

Neck Gland (Halsklier)

Parotid Gland (Left/Right) [Glandula parotidea (links/rechts)], Submandibular Gland (Left/Right) [Glandula submandibularis (links/
rechts)], Thyroid Gland (Schildklier)

Nerve (Zenuw)

Spinal Canal (Wervelkanaal), Spinal Cord (Ruggenmerg)

Optic System (Optisch
systeem)

Eye (Left/Right) [Oog (links/rechts)], Lens (Left/Right), Optic Nerve
(Nervus opticus)

Pneumatic System
(Pneumatisch systeem)

Lung (Left/Right) [Long (rechts/links)], Trachea

Vertebrae (Wervels)

Vertebra C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1 (Wervel C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/
T1), Neck (Nek)

Vessels (Bloedvaten)

Aorta, Pulmonary Artery (Arteria pulmonalis), Pulmonary Veins (Vena
pulmonalis)

Objectlijst met segmenteerbare objecten (Craniaal hoofd & CMF)
U kunt handmatig beschikbare en automatisch segmenteerbare objecten activeren in de
objectlijst.
De volgende objecten, in alfabetische volgorde op atlastype, zijn beschikbaar voor configuratie:
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Segmentering Hoofd (MR)

Segmentering (CMF)

Amygdala (Left/Right)

Ethmoid Bone (Os ethmoidale)

Brain (Hersenen)

Frontal Bone (Os frontale)

Brainstem (Hersenstam)

Internal Carotid Artery ROI (Left/Right) [Arteria
carotis interna ROI (links/rechts)]

Capsula Externa (Left/Right)

Mandible (Mandibula)

Capsula Interna (Left/Right)

Mandible Body (Left/Right) [Mandibulalichaam
(links/rechts)]

Caudatus (Left/Right)

Mandible Nerve ROI (Left/Right) [Nervus mandibularis ROI (links/rechts)]

Cerebellum

Maxilla (Left/Right)

Cerebrum

Midface LeFort I (Left/Right) [Middengezicht
Le- Fort I (links/rechts)]

Cerebrum Fluid (Hersenvloeistof)

Midface LeFort III (Middengezicht LeFort III)

Chiasm (Chiasma)

Midface LeFort III-I (Middengezicht LeFort III-I)
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Segmentering Hoofd (MR)

Segmentering (CMF)

Corpus Callosum

Nasal Bone (Os nasale)

Eye (Left/Right) [Oog (links/rechts)]

Occipital Bone (Os occipitale)

Eyes (Ogen)

Orbit (Left/Right) [Orbita (links/rechts)]

Frontal Lobe (Left/Right) [Lobus frontalis (links/ Orbital Cavity (Left/Right) [Orbitaholte (links/
rechts)]
rechts)]
Geniculate Nucleus (Left/Right) [Corpus geniculatum (links/rechts)]

Parietal Bone (Left/Right) [Os parietale (links/
rechts)]

Globus Pallidus (Left/Right)

Ramus Mandible (Left/Right) [Ramus mandibulae (links/rechts)]

Gray Matter (Substantia grisea)

Sphenoid Bone (Os sphenoidale)

Hippocampus (Left/Right)

Temporal Bone (Left/Right) [Os temporale
(links/rechts)]

Hypothalamus

Zygomatic Bone (Left/Right) [Os jugale (links/
rechts)]

Internal Carotid Artery (Left/Right) [Arteria carotis interna (links/rechts)]
Lens (Left/Right)
Medulla Oblongata
Occipital Lobe (Left/Right) [Lobus occipitalis
(links/rechts)]
Optic Nerve (Left/Right) [Nervus opticus (links/
rechts)]
Optic Tract (Left/Right) [Nervus opticus (links/
rechts)]
Parietal Lobe (Left/Right) [Lobus parietalis
(links/rechts)]
Pineal Gland (Glandula pinealis)
Pituitary Gland (Hypophyse)
Putamen (Left/Right)
Temporal Lobe (Left/Right) [Lobus temporalis
(links/rechts)]
Thalamus (Left/Right)
Ventricles (Ventrikel)
Vessels (Bloedvaten)
White Matter (Substantia alba)

Objectlijst van segmenteerbare objecten (Hoofd en nek, Thorax en Prostaat)
Hoofd en nek

Thorax

Brainstem (Hersenstam)

Aorta (Ascending/Descending)
[Aorta (ascendens/descenBladder (Blaas)
dens)]

Cochlea (Left/Right)

Cava Inferior

Hip Joint (Left/Right) [Heupgewricht (links/rechts)]

Cricoid Cartilage (Ringkraakbeen)

Gallbladder (Galblaas)

Penile Bulb (Bulbus penis)
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Hoofd en nek

Thorax

Prostaat

Hyoid (Hyoïd)

Heart (Hart)

Prostate (Prostaat)

Lips (Lippen)

Heart Atrium (Left/Right) [HartRectum
kamer (links/rechts)]

Lymph Level 1A (Lymfeniveau
1A)

Heart Ventricle (Left/Right)
[Hartventrikel (links/rechts)]

Seminal Vesicle (Seminale
vesikel)

Lymph Level 1B/2/3/4/5 (Left/
Kidney (Left/Right) [Nier (links/
Right) [Lymfeniveau 1B/2/3/4/5
rechts)]
(links/rechts)]
Lymph Level 6 (Lymfeniveau
6)

Liver (Lever)

Lymph Node RCL, RP, RST
(Left/Right) [Lymfklier RCL,
RP, RST (links/rechts)]

Lung (Left/Right) [Long (links/
rechts)]

Manubrium

Oesophagus

Spinal Canal (Wervelkanaal)

Psoas (Left/Right) [Musculus
psoas (links/rechts)]

Spinal Cord (Ruggenmerg)

Pulmonary Artery (Arteria pulmonalis)

Sternocleidomastoideus (Left/
Right) [Musculus sternocleidomastoideus (links/rechts)]

Pulmonary Veins (Vena pulmonalis)

Submandibular Gland (Left/
Right) [Glandula submandibularis (links/rechts)]

Ribs (Ribben)

Thyroid Cartilage (SchildkraakSpinal Canal (Wervelkanaal)
been)
Thyroid Gland (Schildklier)

Spinal Cord (Ruggenmerg)

Trachea

Spine (Wervelkolom)

Vertebra C1 Neck (Wervel C1
Nek)

Sternum

Vertebra C2 Neck (Wervel C2
Nek)

Trachea

Vertebra C3 Neck (Wervel C3
Nek)
Vertebra C4 Neck (Wervel C4
Nek)
Vertebra C5 Neck (Wervel C5
Nek)
Vertebra C6 Neck (Wervel C6
Nek)
Vertebra C7 Neck (Wervel C7
Nek)
Vertebra T1 Neck (Wervel T1
Nek)
Vocal Cords (Stembanden)
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Aanbevolen resoluties
Atlas-segmentatie kan worden toegepast op MR- en CT-beelden, met de volgende
submodaliteiten ondersteund voor MR:
• MR T1 met en zonder contrastmiddel
• MR T2 gewogen
Om automatische verwerking van gegevens die niet voldoen aan de minimale vereisten van
segmentatiekwaliteit te vermijden, bijv. fMRI, DTI of andere lage resolutie, functionele gegevens,
kan een minimum aantal coupes worden gespecificeerd.
De standaard waarde is ingesteld op 60.
Een maximale, x, y pixelgrootte kan worden gespecificeerd voor gegevens die moeten worden
verwerkt.
De standaard waarde is ingesteld op 1,2 mm.
OPMERKING. Voor de beste resultaten gebruikt u hoge resolutie-beelden die een hoger
weefselcontrast en een groter volume bevatten.

Aanvullende informatie
Om automatisch gecreëerde objecten beter te onderscheiden van handmatig gecreëerde
objecten, worden automatisch gesegmenteerde objecten gemarkeerd met het voorvoegsel
"(Auto)" om er zeker van te zijn dat gecreëerde objecten worden beoordeeld voorafgaand aan
verder gebruik.
Bij segmentatie met gebruik van Atlas Segmentation kan het gebeuren dat de juiste vorm
van een bepaalde structuur niet wordt gevonden. Daarom moeten alle automatisch
gesegmenteerde objecten worden gecontroleerd door de gebruiker.
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