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GENERELL INFORMASJON

1.1

Kontaktopplysninger og juridisk informasjon

1.1.1

Kontaktopplysninger

Support
Hvis du ikke finner informasjonen du trenger i denne veiledningen, eller hvis du har spørsmål eller
problemer, kan du ta kontakt med Brainlab support:
Region

Telefon og faks

E-post

USA, Canada, Sentral- og Sør-Amerika

Tlf.: (800) 597-5911
Telefaks: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Brasil

Tlf.: (0800) 892-1217

Storbritannia

Tlf.: +44 1223 755 333

Spania

Tlf.: +34 (900) 649 115

Frankrike og fransktalende regioner

Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa

Tlf.: +49 89 991568-44
Telefaks: +49 89
991568-811

Japan

Tlf.: +81 3 3769 6900
Telefaks: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Forventet levetid
Brainlab tilbyr fem års service på programvare. I løpet av denne tiden tilbys
programvareoppdateringer og feltstøtte.

Tilbakemelding
Til tross for grundig gjennomgang kan veiledningen inneholde feil.
Ta kontakt på igs.manuals@brainlab.com hvis du har forslag til hvordan vi kan forbedre denne
veiledningen.

Produsent
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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Kontaktopplysninger og juridisk informasjon

1.1.2

Juridisk informasjon

Opphavsrett
Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon som er beskyttet av åndsverkloven.
Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig
tillatelse fra Brainlab.

Brainlab-varemerker
SmartBrush® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab
Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og
andre land.

Integrert tredjeparts programvare
Denne programvaren er delvis basert på arbeidet som er utført av Independent JPEG Group.
Denne programvaren er delvis basert på iTextSharp av Bruno Lowagie og Paulo Soares.
SmartBrush er proprietær programvare. SmartBrush-programvaren er beskyttet av opphavsrett.
I tillegg til SmartBrush-programvaren kan andre programvareapplikasjoner også være installert
på SmartBrush-arbeidsstasjonen som gis på lisens under GNU General Public License. Den
opphavsrettslige programvaren og den gratis programvaren brukes i samsvar med klausulen "kun
aggregering" som er definert av GNU GPL. Fullstendige vilkår og betingelser for GNU General
Public License finner du her:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

CE-merke
• CE-merket viser at Brainlab-produktene overholder de vesentlige kravene i det
europeiske rådsdirektivet 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr ("MDD").
• I henhold til reglene som er etablert av MDD, er SmartBrush 2.0 et produkt i
klasse IIb.
MERK: Gyldigheten til CE-merket kan kun bekreftes for produkter som er produsert av Brainlab.

Instrukser for kassering
Elektrisk og elektronisk utstyr skal kun bortskaffes i henhold til forskriftene. For informasjon om WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) henvises du
til:
http://www.brainlab.com/weee

Salg i USA
Amerikansk nasjonal lovgivning tillater ikke at dette instrumentet selges eller bestilles av andre
enn leger.
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1.2

Symboler

1.2.1

Symboler som brukes i denne veiledningen

Advarsler
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder alltid viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig skade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetsregler
Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder
sikkerhetskritisk informasjon om mulige problemer med enheten. Slike problemer omfatter
utstyrssvikt, skade på utstyret og skade på eiendom.

Merknader
MERK: Merknader vises i kursiv, og viser til flere nyttige tips.
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1.3

Tiltenkt bruk

1.3.1

Slik bruker du systemet

Brainlab Elements
Brainlab Elements er applikasjoner for overføring av DICOM-data til og fra bildearkiverings- og
kommunikasjonssystemer (PACS) og andre lagringsmedieenheter. De inkluderer de følgende
modulene for medisinske prosedyrer:
• Visning
• Bildebehandling
• Bildefusjonering
• Segmentering
• 3D-visualisering

Tiltenkt bruk
SmartBrush er en del av Brainlab Elements og er en applikasjon for skissering av anatomiske
strukturer og patologier på medisinske bilder. Den inneholder også følgende
bildebehandlingstjenester som kjører i bakgrunnen:
• Atlas Segmentation Performer gir automatisk deteksjon av anatomiske strukturer.
• Vessel Segmentation Performer gir automatisk deteksjon av vaskulære kraniestrukturer.

Tiltenkt bruker
Målgruppen for denne brukerveiledningen er helsepersonale og/eller deres medarbeidere.

Kontroll av riktighet
Før pasientbehandlingen må du gjennomgå riktigheten av all informasjon som går inn i og
ut av systemet.

Ansvar
Denne applikasjonen gir utelukkende tilleggsassistanse til kirurgen eller brukeren, og
erstatter på ingen måte kirurgens eller brukerens erfaring og/eller ansvar ved bruk.

Medisinske elektriske systemer
Vil du ha informasjon vedrørende konfigurering av medisinske elektriske systemer, se
Brukerveiledning for system og Teknisk brukerveiledning.
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1.4

Kompatibilitet med medisinske enheter

1.4.1

Medisinsk programvare fra Brainlab

Kompatibel medisinsk programvare fra Brainlab
SmartBrush 2.0 er kompatibel med:
• Patient Data Manager 2.1
• DICOM Proxy 3.3

Annen Brainlab-programvare
Annen Brainlab-programvare kan bli tilgjengelig etter trykking av denne brukerveiledningen. Ta
kontakt med Brainlab support hvis du har spørsmål om kompatibiliteten til programvaren.
Hvis du for tiden kjører andre programvareversjoner enn de som er spesifisert ovenfor, ta kontakt
med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet.

Kompatibel programvare fra andre produsenter enn Brainlab
SmartBrush 2.0 er kompatibel med:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
Kontakt Brainlab support for informasjon om kompatible servicepakker.
Kun kritiske oppdateringer av Microsoft Windows-operativsystemet er tillatt. Det anbefales
ikke å laste ned eller installere oppdateringer under pasientbehandling.
Det anbefales at systemet beskyttes med en fullstendig oppdatert antivirusprogramvare.
Vær oppmerksom på at dette kan ha negativ påvirkning på systemytelsen, f.eks.
sanntidsskanninger (også kjent som skanning ved tilgang, bakgrunnsvakt, integrert
skjerm, auto-protect) kan få nedlastingen og lagringen av pasientdata til å gå
langsommere.
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Opplæring og dokumentasjon

1.5

Opplæring og dokumentasjon

1.5.1

Oversikt

Opplæring fra Brainlab
For å sikre trygg og riktig bruk må alle brukerne delta i et opplæringsprogram avholdt av en
representant fra Brainlab, før de bruker systemet.

Dokumentasjon
Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare som må brukes med
forsiktighet.
Det er derfor viktig at alle som bruker systemet:
• leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til denne veiledningen til enhver tid

10
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2

BRUKE SMARTBRUSH

2.1

Innføring

2.1.1

Oversikt

Generell informasjon
SmartBrush er et bildesegmenteringsverktøy som tilbyr avanserte kontureringsfunksjoner for å
hjelpe deg f.eks. med å skille mellom friskt vev og tumorer. Når du velger et område du vil lage en
kontur av, fyller programmet automatisk inn regioner med lignende gråverdi som det valgte
området.
Programvaren bygger opp disse segmentene for hvert bildesnitt og legger dem inn i et 3D-objekt.
MERK: SmartBrush bruker automatisk interpolering ved oppretting av objekter.

SmartBrush-arbeidsflyt for objektoppretting
Arbeidsflyt
1.

Velg bildesett.

2.

Opprett et objekt ved å skissere strukturen i bildesettet via:
- halvautomatisk segmentering med SmartBrush
- manuell segmentering med Brush

3.

Fullfør objektet.
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Velge data

2.2

Velge data

2.2.1

Velge pasient

Slik velges en pasient

Figur 1
Trinn
1.

Velg pasient i Patient Browser.

2.

Trykk på Select.

Slik velges bilder

Trinn
1.

12

Velg bilder fra det valgte pasientbildesettet.
Bildene vises under Selected Data.
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Trinn
2.

Velg OK når du er ferdig.

Slik fjernes bilder
Trinn
1.

Velg X-en som vises på bildesettet for å fjerne det fra Selected Data.
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Åpne og lukke SmartBrush

2.3

Åpne og lukke SmartBrush

2.3.1

Åpne SmartBrush

Slik åpnes SmartBrush

Figur 2
Trinn

Velg SmartBrush på hovedskjermen til Content Manager.

14
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2.3.2

Lukke SmartBrush

Slik lukkes SmartBrush
Trinn

1.

Før lukking må du fullføre den aktuelle oppgaven ved å velge Done.

2.

Velg Exit på hovedskjermen til Content Manager.

Lagre data når systemet slås av
Før lukking av programvaren må du fullføre den aktuelle oppgaven. Lukk alltid programmet
før du slår av systemet. Data lagres ikke automatisk hvis systemet slås av uten at
programvaren er riktig lukket.

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1

15

SmartBrush-visninger

2.4

SmartBrush-visninger

2.4.1

Velge visninger

Bildevisningstyper
I funksjonsvinduet kan du velge bildesett og visningsalternativer ved å velge View.

Figur 3
Visning

Forklaring

ACS View

Viser fire forskjellige visninger med lik størrelse på hovedskjermen.
Axial-, Coronal- og Sagittal-rekonstruksjoner av bildesettet, med en grunnleggende 3D-visning.

3x3 View

Viser ni bildesnitt i en 3 x 3-visning.

Single View

Viser et enkelt bildesnitt av interesse på hovedskjermen.

ACS View

①

Figur 4
ACS View viser snitt av det valgte bildesettet i visningene aksial, koronal og sagittal. Det finnes
en grunnleggende 3D-visualisering ①.
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3x3 View

②

③

①

Figur 5
3x3 View viser ni snitt innenfor bildesettet. Du kan bytte mellom de rekonstruerte visningene på
bildelisten ①.
Snittene som vises ③, er indikert med gule linjer i forhåndsvisningene ②.

Single View

②

①

Figur 6
Single View viser valgt bildesnitt i en enkelt maksimert visning ②. Du kan bytte mellom de
rekonstruerte visningene på bildelisten ①.
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2.5

Opprette objekter med SmartBrush

2.5.1

Bruke SmartBrush

Generell informasjon
SmartBrush kan brukes til å tegne objekter, f.eks. tumorer.
Det gjør det mulig med en nøyaktig vokselbasert objektkorrigering eller segmentering.

Bildenavigasjonsfunksjoner
Knapp

Funksjon
Zoom: til interesseregion.
MERK: Du kan bruke CTRL på tastaturet og musehjulet som en snarvei.

Scroll: til neste bildesnitt.
MERK: Du kan bruke musehjulet som en snarvei.
Pan: for å vise vertikale og horisontale plan indikert med gule linjer på bildene.
MERK: Når Pan velges i én visning, oppdateres de andre visningene tilsvarende.
MERK: Du kan bruke CTRL på tastaturet og venstre museknapp som en snarvei.
Posisjonen for klikk/trykk definerer visningssenter.

Windowing: for å manuelt justere bildets lysstyrke og kontrast.

Åpner en dialogboks som brukes til å navngi objekter eller gi objekter nytt navn.

Sentrerer objektet med et klikk/trykk.

Velg Undo for å angre siste endring som gjøres eller flere etterfølgende trinn.

18
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Slik brukes SmartBrush

Figur 7
Trinn
1.

Sentrer og zoom inn på interesseregionen ved hjelp av funksjonene Zoom, Scroll og
Pan.

2.

Velg SmartBrush.

3.

Merk områdene som skal segmenteres.
Skisser en kontur med et penselstrøk, med strøket litt innenfor objektet.
Voksellinjene følger konturene til objektet.
MERK: Regionen som skisseres, avhenger av gråverdiene og bildekontrasten på bildet.

4.

SmartBrush segmenterer alle tilknyttede piksler med lignede gråverdier i det definerte
området.
MERK: Det å definere et større område øker den potensielle gråverdiskalaen.
Hvis kantene i det segmenterte området ikke er korrekt separert fra det omliggende området, bruk Erase til å definere disse grensene mer nøyaktig.
Hvis det brukes mus, bruk høyre museknapp til å viske bort når SmartBrush
er aktiv.

5.

6.

Rull til neste snitt (se side 18).

7.

Gjenta trinn 3-5 til objektet er opprettet i alle relevante snitt.
MERK: Bruk alternativt tredimensjonal interpolering for å skissere hele objektvolumet (se
side 21).

8.

Verifiser SmartBrush-objektet.

9.

Velg Done.
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Penselstørrelse
Ved skissering av en struktur avhenger påført penselstrøkstørrelse av zoomnivået på skjermen:
• Innzooming øker synligheten på mindre anatomiske detaljer og gjør det dessuten lettere å
skissere tynnere strukturer.
• Utzooming gjør det mulig med skissering av større objekter.
MERK: Penselstørrelsen justeres også ved bruk av ALT-tasten og musehjulet.

Slik stilles oppløsningen inn
Du kan stille inn en fast oppløsning for alle objekter, uavhengig av snittsettene som brukes til
tegning. Dette må stilles inn av Brainlab support.
Som standard stilles et objekt til samme oppløsning som det første snittsettet som ble valgt. Det
anbefales å bruke snittsett med en oppløsning som er høy nok til å representere strukturen som
skal segmenteres.
Verifiser i 2D-visningene at objektet generert av SmartBrush-funksjonen er riktig.
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2.5.2

Skissering av 3D-objekter

Generell informasjon
Bildet nedenfor viser et objekt opprettet ved bruk av SmartBrush. Etter segmentering av to snitt i
ACS View opprettes et 3D-objekt som vurderer den faktisk tegnede formen og de anatomiske
dataene som er synlige i omgivende område.

②

①

③

Figur 8
Trinn
1.
2.

Skisser formen på strukturen i én rekonstruksjon ②, f.eks. den koronale visningen.
Skisser formen på strukturen i en annen rekonstruksjon, f.eks. den sagittale visningen ①.
3D-objektet opprettes automatisk ③.
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2.5.3

Opprette 3D-objekter ved bruk av samme snittrekonstruksjon

Generell informasjon
Ved å bruke SmartBrush med to ikke-tilgrensende snitt i samme orientering, interpoleres rommet
mellom snittene for å opprette 3D-objektet.
MERK: Hvis du f.eks. bytter fra aksial til sagittal visning, vil interpolering holdes aktivert. For å
deaktivere SmartBrush under bytting av visninger velger du en annen funksjon på menyen, f.eks.
Pan.

Slik opprettes interpolerte objekter

①

②

③

Figur 9
Trinn
1.

Opprett en segmentert region på et bildesnitt ved hjelp av SmartBrush ①.

2.

Bla gjennom bildesnittene til neste distinkte plan.

3.

Opprett enda en segmentert region på et annet snitt ②.

4.

Området mellom de to snittene interpoleres ③ og oppretter en 3D-visning av objektet.

MERK: Tynne og/eller små objekter i 3D-visningen gjengis ikke nødvendigvis nøyaktig på grunn
av forenklet 3D-maskenett. Gjennomgå disse i 2D-snittvisninger ①.

Opprette objekter i rekonstruerte visninger
Oppretting av objekter i rekonstruerte visninger (som inneholder bilder som er rekonstruert fra
originalbildesnitt) er forskjellig fra oppretting av objekter i originalsnitt. I rekonstruerte visninger
brukes interpolerte bilder som ikke nødvendigvis viser alle detaljer som forventet (f. eks. kan
kantene være uklare).
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2.6

Opprette objekter med Brush

2.6.1

Bruke Brush

Generell informasjon
Brush gir muligheten til å skissere interesseområder manuelt. Som SmartBrush bygger
programvaren opp hvert segmenterte bildesnitt til et 3D-objekt.
Det gjør det mulig med en nøyaktig vokselbasert objektkorrigering eller segmentering.

Slik brukes Brush

Figur 10
Trinn

1.

2.

3.

Velg Single View innenfra View.

Sentrer og zoom inn på interesseregionen ved hjelp av funksjonene Zoom, Scroll og
Pan.

Velg Brush.

4.

Dra Brush over området som skal segmenteres, med en penslende bevegelse.

5.

Brush segmenterer alle tilknyttede piksler.
MERK: Brush fremhever området basert på hvor du markerte, og legger ikke til og fjerner
ikke segmenterte voksler automatisk.

6.

Hvis kantene i det segmenterte området ikke er korrekt separert fra det omliggende området, bruk Erase til å definere disse grensene mer nøyaktig.
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Trinn

7.

24

Bruk Scroll for å gå videre til neste snitt.

8.

Gjenta trinn 4-7 til objektet er opprettet i alle relevante snitt.

9.

Verifiser Brush-objektet.

10.

Velg Done.
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2.7

Fullføre objekter

2.7.1

Legge til objektegenskaper

Generell informasjon
Du kan redigere eller endre objekter når som helst i løpet av opprettingsprosessen.

Slik legges det til objektegenskaper

①

②

Figur 11
Trinn
Velg objektet ② fra funksjonsområdet.

1.

Objektdialogboksen åpnes.

2.

Rediger Object Name, Object Type og Comment ① etter behov.

3.

Velg OK.

Slik endrer du objekter
Trinn
For å opprette nye objekter, se de allerede opprettede objektene eller gjennomgå
de objektene du har opprettet, velger du Data i funksjonsområdet.
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Fullføre objekter

Figur 12
I dialogboksen Selected Data kan du gjøre følgende:
Knapp

Funksjon

Fjern et objekt fra aktuelt utvalg.

Åpne objektegenskaper (se side 25).

Opprett en volumetrisk rapport (se side 29).

Velg New Object for å opprette et nytt objekt med SmartBrush.

26
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2.7.2

Multimodale alternativer

Generell informasjon
Hvis du bruker snittsett som er samregistrert av Image Fusion, kan du vise og modifisere
bildeobjekter i alle fusjonerte snittsett. Et multimodalt objekt opprettes automatisk ved bruk av
flere ulike sett for segmentering. Alle bildesett som brukes til å tegne objekter, vurderes av
algoritmen som beregner segmenteringsresultatet.

Multimodalitet og visningsalternativer

Figur 13
Alternativer
Visible: slår objektvisibilitet på eller av.
Multi-modal: gjør det mulig med multimodal objektoppretting.
MERK: Hvis deaktivert bruker segmenteringsalgoritmen kun informasjon for det aktuelt viste
snittsettet til å beregne et objekt.

Eksempel som inneholder multimodale bildesett

Figur 14
Alternativ

Informasjonsdata som brukes til skissering

Skissere tumoren i et MR-T1-sett

MR-T1-sett
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Fullføre objekter

Alternativ

Informasjonsdata som brukes til skissering

Bytt visning til et fusjonert MR-T2-sett og fortsett skisseringen

MR-T1 og MR-T2

Bytt visning til et fusjonert CT-sett og fortsett skisserinAlle tre sett
gen
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2.8

Utmatingsalternativer

2.8.1

Opprette en volumetrisk rapport

Generell informasjon
Med en Volumetric Report kan du vise objektets volum og dimensjoner. Rapporten inneholder
informasjon om volumet på et objekt, dets område innenfor et snitt basert på de lengste
diameterne (Macdonald-kriterier) og selve den lengste diameteren (responsevalueringskriterier
ved faste tumorer).

Håndtering av volumetrisk informasjon
En Volumetric Report:
• Opprettes for et objekt hvis du trykker på rapportikonet.
• Holder seg gyldig så lenge tilsvarende objekt ikke modifiseres.
• Lagres automatisk med pasientdata så lenge tilsvarende objekt ikke endres (du kan eksporere
eksisterende rapporter når som helst ved bruk av Export-funksjonene).
• Beregner objekter til to desimaler hvis de er mindre enn 10 cm3. Alt som er større, beregnes til
én desimal.
Eksisterende rapporter kan gjennomgås ved bruk av Interactive DICOM Viewer (f.eks. Image
Viewer). Eksisterende rapporter kan lagres/eksporteres ved hjelp av Export-funksjonen til Patient
Data Manager.
Formen og posisjonen på et objekt må verifiseres i SmartBrush-applikasjonen før du oppretter en
rapport. Selve rapporten gir informasjon om volumetriske mål.
Verdiene som regnes ut fra et skissert objekt, avhenger av oppløsningen på tilsvarende bildesett,
inkludert objektet.
MERK: Macdonald-kriteriet som beregnes på Volumetric Report, utføres ved bruk av de
opprinnelige snittene. Derfor er orienteringen som Macdonald-kriteriet brukes på, lik
skanneretningen. Oppløsningen på bildeserien bestemmer nøyaktigheten til metoden. Derfor kan
det hende at objektet som vises i programvaren har litt annerledes resultater på grunn av
interpolering.
Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon.
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Slik opprettes en volumetrisk rapport

Figur 15
Trinn

I dialogboksen Selected Data genererer SmartBrush en Volumetric Report.

Slik brukes funksjonene i en volumetrisk rapport
Knapp

Funksjon

Panorer rundt rapport.

Zoom til et område i rapporten.

Tilpasser rapporten til skjermbredden.

Lukker rapporten.
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Knapp

Funksjon

Lagrer rapporten på en angitt plassering.

Skriver ut rapporten på en angitt skriver.
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2.8.2

Eksport

Slik foretas eksport
Hvis du vil eksportere fra systemet, se brukerveiledningen for programvaren Content
Manager.
MERK: Hvis data som ble generert av applikasjonen (dvs. objekter, segmenteringer) brukes
innenfor oppfølgingsapplikasjoner, må resultatene inspiseres nøye etter import til
oppfølgingsapplikasjonen.
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2.9

Atlassegmentering

2.9.1

Oversikt

Generell informasjon
Atlas Segmentation oppretter automatisk malbaserte anatomiske strukturer som kan ta i
betraktning formen og anatomien til tilgjengelige bildedata. Prosessen kjører i bakgrunnen og
krever ikke brukerhandling. De behandlede dataene er deretter tilgjengelig for ytterligere bruk i
andre applikasjoner.
Vær oppmerksom på at resultatene for automatisk bildebehandling må gjennomgås og
verifiseres før ytterligere behandling.
Atlas Segmentation skisserer automatisk alle tilgjengelige strukturer i DICOM CT- eller MR-data
og skaper 3D-objekter for ytterligere behandling med andre Brainlab- eller DICOM-kompatible
applikasjoner.
Atlas Segmentation bruker en kunnskapsbasert tilnærming til segmentering som identifiserer
organer og andre strukturer i menneskekroppen ved å sammenligne pasientens datasett med et
atlasdatasett der strukturene allerede er kartlagt.
Ved å bruke atlaset finner programvaren overensstemmelsen mellom punktene i pasientens
datasett og atlasdatasettet og overfører alle kartlagte strukturer fra atlaset til pasientdataene.
Forbindelsen mellom pasientens datasett og atlasdataene er ikke en fast omforming som
gjenkjenner forskjeller i form og størrelse i de anatomiske strukturene. Det er heller slik at
atlassettet omformes på en fleksibel måte, som gjør at likheten mellom datasettene økes.
Atlassegmenteringen av CT-bildesett bruker den kalibrerte Hounsfield-skalaen. Den kan
derfor gi dårlige resultater for ukalibrerte CT-bildesett eller modaliteter, f.eks. DVT/Cone
Beam/XA.

Konfigurasjonsmuligheter for atlassegmentering
Atlas Segmentation kan konfigureres av Brainlab support for å passe til spesifikke
arbeidsflytbehov.
Følgende er konfigurasjonsmulighetene:
Konfigurasjonsmuligheter
1.

Treatment Plan Type

2.

Object Groups

3.

Object List

4.

Resolution Restrictions

Hvis ingen restriksjoner er spesifisert, skisserer Atlas Segmentation alle tilgjengelige objekter. Så
snart noen Treatment Plan Type (Behandlingsplantype), Object Group (Objektgruppe) eller
enkeltobjekter spesifiseres, vil kun disse vurderes for Autosegmentering.
MERK: Tilgjengeligheten av objekter avhenger av lisenstype for segmentering.

Behandlingsplantyper
Du kan spesifisere behandlingstypen som senere kan utføres på pasienten, og dermed definere
visse objekter som skal skisseres for ytterligere å støtte opp behandlingsbeslutninger. Ett eller
flere elementer fra den følgende listen over Behandlingsplantype-maler og deres Valgte
objekter kan velges avhengig av lisenstype og konfigurasjon:
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Behandlingsplantype

Valgte objekter

CMF (KMF)

Ethmoid Bone (Os ethmoidale), Frontal Bone (Os frontale), Internal Carotid Artery ROI (Left/Right) [Arteria carotis interna ROI
(venstre/høyre)], LeFort I Template (Left/Right) [LeFort I mal
(venstre/høyre)], LeFort III Template (LeFort III mal), Mandible
Body (Left/Right) [Mandibula-legeme (venstre/høyre)], Mandible
(Mandibula), Maxilla, Maxilla (Left/Right) [Maxilla (venstre/
høyre)], Nasal Bone (Os nasale), Orbit (Left/Right) [Orbita (venstre/høyre)], Orbital Cavity (Left/Right) [Orbita-kavitet (venstre/
høyre)], Occipital Bone (Os occipitale), Parietal Bone (Left/Right)
[Os parietale (venstre/høyre)], Ramus Mandible (Left/Right) [Ramus mandibulae (venstre/høyre)], Sphenoid Bone (Os sphenoidale), Temporal Bone (Left/Right) [Os temporale (venstre/
høyre)], Zygomatic Bone (Left/Right) [Os jugale (venstre/høyre)]

ENT (ØNH)

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

Flow (Flyt)

Brainstem (Hjernestamme), Cerebellum, Cerebrum, Cerebrum
Fluid (Cerebrumvæske), Gray Matter (Substantia grisea), Hippocampus (Left/ Right) [Hippocampus (venstre/høyre)], Hypothalamus, Putamen, Thalamus, Ventricles (Ventrikler), White Matter
(Substantia alba)

Lymph (Lymfe)

Brainstem (Hjernestamme), Cochlea (Left/Right) [Cochlea (venstre/høyre)], Cricoid Cartilage (Ringbrusk), Eye (Left/Right) [Øye
(venstre/høyre)], Hyoid, Lips (Lepper), Lung (Lunge), Lymph Level 1A (Left/Right) [Lymfenivå 1A (venstre/høyre)], Lymph Level
1B (Left/Right) [Lymfenivå 1B (venstre/høyre)], Lymph Level 2
(Left/Right) [Lymfenivå 2 (venstre/høyre)], Lymph Level 3 (Left/
Right) [Lymfenivå 3 (venstre/høyre)], Lymph Level 4 (Left/Right)
[Lymfenivå 4 (venstre/høyre)], Lymph Level 5 (Left/ Right) [Lymfenivå 5 (venstre/høyre)], Lymph Level 6 (Left/Right) [Lymfenivå
6 (venstre/høyre)], Lymph Node RP (Left/Right) [Lymfekjertel RP
(venstre/høyre)], Lymph Node RCL (Left/Right) [Lymfekjertel
RCL (venstre/høyre)], Lymph Node RST (Left/Right) [Lymfekjertel RST (venstre/høyre)], Mandible (Mandibula), Manubrium, Medulla Oblongata, Neck (Nakke), Parotid Gland (Left/ Right) [Parotis (venstre/høyre)], Spinal Canal (Spinalkanal), Spinal Cord
(Ryggmarg), Sternocleidomastoideus (Left/Right) [Musculus sternocleidomastoideus (venstre/høyre)], Submandibular Gland
(Left/Right) [Glandula submandibularis (venstre/høyre)], Thyroid
Cartilage (Skjoldbrusk), Thyroid Gland (Skjoldbruskkjertel), Trachea, Vocal Cords (Stemmebånd), Vertebra
C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1 (Virvel C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1)

Neuro Cranial (Nevro kraniell)

Amygdala (Left/Right) [Amygdala (venstre/høyre)], Brainstem
(Hjernestamme), Cerebellum, Cerebrum, Cerebrum Fluid (Cerebrumvæske), Geniculate Nucleus (Left/Right) [Corpus geniculatum (venstre/høyre)], Gray Matter (Substantia grisea), Hippocampus (Left/Right) [Hippocampus (venstre/høyre)], Hypothalamus, Putamen, Thalamus, Ventricles (Ventrikler), White Matter
(Substantia alba)

Neuro Cranial Light (Nevro
kraniell lett)

Brainstem (Hjernestamme), Cerebrum, Ventricles (Ventrikler)
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Behandlingsplantype

Valgte objekter

Brainstem (Hjernestamme), Chiasm (Chiasma), Eye (Left/Right)
[Øye (venstre/høyre)], Lens (Left/Right) [Linse (venstre/høyre)],
Radio Cranial (Radio kraniell)
Optic Nerve (Left/Right) [Nervus opticus (venstre/høyre)], Optic
Tract (Left/Right) [Tractus opticus (venstre/høyre)]

Radio Cranial (Acoustic Neuroma) [Radio Kranial (Akustikusnevrinom)]

Brainstem (Hjernestamme), Cerebellum, Chiasm (Chiasma),
Cochlea (Left/Right) [Cochlea (venstre/høyre)], Eye (Left/Right)
[Øye (venstre/høyre)], Lens (Left/ Right) [Linse (venstre/høyre)],
Optic Nerve (Left/Right) [Nervus opticus (venstre/høyre)], Optic
Tract (Left/Right) [Tractus opticus (venstre/høyre)], Temporal Lobe (Left/Right) [Lobus temporalis (venstre/høyre)]

Radio Cranial Meningioma
(Radio kraniell meningiom)

Brainstem (Hjernestamme), Cerebellum, Chiasm (Chiasma),
Cochlea (Left/Right) [Cochlea (venstre/høyre)], Eye (Left/Right)
[Øye (venstre/høyre)], Hippocampus (Left/Right) [Hippocampus
(venstre/høyre)], Lens (Left/Right) [Linse (venstre/høyre)], Optic
Nerve (Left/Right) [Nervus opticus (venstre/høyre)], Optic Tract
(Left/Right) [Tractus opticus (venstre/høyre)], Temporal Lobe
(Left/ Right) [Lobus temporalis (venstre/høyre)]

Radio ExtraCranial (Radio
ekstrakraniell)

Aorta, Cava, Heart (Hjerte), Heart Atrium (Left/Right) [Hjerteatrium (venstre/høyre)], Heart Ventricle (Left/Right) [Hjerteventrikkel
(venstre/høyre)], Kidney (Left/Right) [Nyre (venstre/høyre)], Liver
(Lever), Lung (Left/Right) [Lunge (høyre/venstre)], Oesophagus,
Psoas (Left/ Right) [Musculus psoas (venstre/høyre)], Pulmonary
Artery (Arteria pulmonalis), Pulmonary Veins (Vena pulmonalis),
Ribs (Ribbein), Spinal Canal (Spinalkanal), Spinal Cord (Ryggmarg), Spine (Virvelsøyle), Sternum, Trachea

Radio Prostate (Radio prostata)

Bladder (Blære), Hip Joint Left (Hofteledd venstre), Hip Joint
Right (Hofteledd høyre), Penile Bulb (Bulbus penis), Prostate
(Prostata), Rectum (Rektum), Seminal Vesicle (Vesicula seminalis)

Stereotaxy (Stereotaksi)

Amygdala (Left/Right) [Amygdala (venstre/høyre)], Brainstem
(Hjernestamme), Cerebellum, Cerebrum, Cerebrum Fluid (Cerebrumvæske), Geniculate Nucleus (Left/Right) [Corpus geniculatum (venstre/høyre)], Gray Matter (Substantia grisea), Hippocampus (Left/Right) [Hippocampus (venstre/høyre)], Hypothalamus, Putamen, Thalamus, Ventricles (Ventrikler), White Matter
(Substantia alba)

Objektgrupper
Du kan også spesifisere logisk relaterte grupper av objekter som skal skisseres. Én eller flere
grupper fra følgende liste over Objektgrupper og deres Innbefattede objekter kan spesifiseres:
Objektgrupper

Innbefattede objekter

Acoustic System (Akustisk system)

Cochlea (Left/Right) [Cochlea (venstre/høyre)]

Basal Ganglia (Basalganglier)

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

Innbefattede objekter

Bones (Knokler)

Cricoid Cartilage (Ringbrusk), Ethmoid Bone (Os ethmoidale), Frontal
Bone (Os frontale), Hyoid, Hip Joint (Left/Right) [Hofteledd (venstre/
høyre)], Mandible (Mandibula), Manubrium, Mastoid Bone (Left/Right)
[Mastoidknokler (venstre/høyre)], Maxilla, Nasal Bone (Os nasale),
Occipital Bone (Os occipitale), Orbit (Left/Right) [Orbita (venstre/
høyre)], Parietal Bone (Left/Right) [Os parietale (venstre/høyre)],
Sphenoid Bone (Os sphenoidale), Spine (Virvelsøyle), Sternum, Temporal Bone (Left/Right) [Os temporale (venstre/høyre)], Thyroid Cartilage (Skjoldbrusk), Zygomatic Bone (Left/Right) [Os jugale (venstre/
høyre)]

Brain Tissue (Hjernevev)

Cerebrum Fluid (Cerebrumvæske), Gray Matter (Substantia grisea),
White Matter (Substantia alba)

Frontal Lobe (Left/Right) [Lobus frontalis (venstre/høyre)], Occipital
Lobe (Left/Right) [Lobus occipitalis (venstre/høyre)], Parietal Lobe
Functional Lobes (Funk(Left/Right) [Lobus parietalis (venstre/høyre)], Temporal Lobe (Left/
sjonelle lapper)
Right) [Lobus temporalis (venstre/høyre)], Visual Cortex (Left/Right)
[Synskortex (venstre/høyre)]

Lymph System (Lymfesystem)

Lymph Level 1A (Lymfenivå 1A), Lymph Level 1B (Left/Right) [Lymfenivå 1B (venstre/høyre)], Lymph Level 2 (Left/ Right) [Lymfenivå 2
(venstre/høyre)], Lymph Level 3 (Left/Right) [Lymfenivå 3 (venstre/
høyre)], Lymph Level 4 (Left/Right) [Lymfenivå 4 (venstre/høyre)],
Lymph Level 5 (Left/Right) [Lymfenivå 5 (venstre/høyre)], Lymph Level 6 (Lymfenivå 6), Lymph Node RP (Left/Right) [Lymfekjertel RP
(venstre/høyre)], Lymph Node RCL (Left/Right) [Lymfekjertel RCL
(venstre/høyre)], Lymph Node RST (Left/Right) [Lymfekjertel RST
(venstre/høyre)]

Muscle (Muskel)

Psoas (Left/Right) [Musculus psoas (venstre/høyre)], Sternocleidomastoideus (Left/Right) [Musculus sternocleidomastoideus (venstre/
høyre)]

Parotid Gland (Left/Right) [Parotis (venstre/høyre)], Submandibular
Neck Gland (Halskjertel) Gland (Left/Right) [Glandula submandibularis (venstre/høyre)], Thyroid Gland (Skjoldbruskkjertel)
Nerve

Spinal Canal (Spinalkanal), Spinal Cord (Ryggmarg)

Optic System (Synsapparat)

Eye (Left/Right) [Øye (venstre/høyre)], Lens (Left/Right) [Linse (venstre/høyre)], Optic Nerve (Nervus opticus)

Pneumatic System
(Pneumatisk system)

Lung (Left/Right) [Lunge (venstre/høyre)], Trachea

Vertebrae (Virvel)

Vertebra C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1 (Virvel C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/
T1), Neck (Nakke)

Vessels (Kar)

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

Objektliste for segmenterbare objekter (kranie, hode og CMF)
Du kan manuelt aktivere tilgjengelige og automatisk segmenterbare objekter i objektlisten.
De følgende objektene, sortert alfabetisk etter atlastype, er tilgjengelige for konfigurasjon:
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Segmentering hode (MR)

Segmentering (CMF)

Amygdala (Left/Right) [Amygdala (venstre/
høyre)]

Ethmoid Bone (Os ethmoidale)

Brain (Hjerne)

Frontal Bone (Os frontale)

Brainstem (Hjernestamme)

Internal Carotid Artery ROI (Left/Right) [Arteria
carotis interna ROI (venstre/høyre)]
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Segmentering hode (MR)

Segmentering (CMF)

Capsula Externa (Left/Right) [Capsula Externa
(venstre/høyre)]

Mandible (Mandibula)

Capsula Interna (Left/Right) [Capsula Interna
(venstre/høyre)]

Mandible Body (Left/Right) [Mandibula-legeme
(venstre/høyre)]

Caudatus (Left/Right) [Caudatus (venstre/
høyre)]

Mandible Nerve ROI (Left/Right) [Nervus mandibularis ROI (venstre/høyre)]

Cerebellum

Maxilla (Left/Right) [Maxilla (venstre/høyre)]

Cerebrum

Midface LeFort I (Left/Right) [Midre ansikt LeFort I (venstre/høyre)]

Cerebrum Fluid (Cerebrumvæske)

Midface LeFort III (Midtre ansikt LeFort III)

Chiasm (Chiasma)

Midface LeFort III - I (Midtre ansikt LeFort III - I)

Corpus Callosum

Nasal Bone (Os nasale)

Eye (Left/Right) [Øye (venstre/høyre)]

Occipital Bone (Os occipitale)

Eyes (Øyne)

Orbit (Left/Right) [Orbita (venstre/høyre)]

Frontal Lobe (Left/Right) [Lobus frontalis (venstre/høyre)]

Orbital Cavity (Left/Right) [Orbita-kavitet (venstre/høyre)]

Geniculate Nucleus (Left/Right) [Corpus geniculatum (venstre/høyre)]

Parietal Bone (Left/Right) [Os parietale (venstre/høyre)]

Globus Pallidus (Left/Right) [Globus Pallidus
(venstre/høyre)]

Ramus Mandible (Left/Right) [Ramus mandibulae (venstre/høyre)]

Gray Matter (Substantia grisea)

Sphenoid Bone (Os sphenoidale)

Hippocampus (Left/Right) [Hippocampus (venstre/høyre)]

Temporal Bone (Left/Right) [Os temporale
(venstre/høyre)]

Hypothalamus

Zygomatic Bone (Left/Right) [Os jugale (venstre/høyre)]

Internal Carotid Artery (Left/Right) [Arteria carotis interna (venstre/høyre)]
Lens (Left/Right) [Linse (venstre/høyre)]
Medulla Oblongata
Occipital Lobe (Left/Right) [Lobus occipitalis
(venstre/høyre)]
Optic Nerve (Left/Right) [Nervus opticus (venstre/høyre)]
Optic Tract (Left/Right) [Tractus opticus (venstre/høyre)]
Parietal Lobe (Left/Right) [Lobus parietalis
(venstre/høyre)]
Pineal Gland (Glandula pinealis)
Pituitary Gland (Hypofyse)
Putamen (Left/Right) [Putamen (venstre/
høyre)]
Temporal Lobe (Left/Right) [Lobus temporalis
(venstre/høyre)]
Thalamus (Left/Right) [Thalamus (venstre/
høyre)]
Ventricles (Ventrikler)
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Segmentering hode (MR)

Segmentering (CMF)

Vessels (Kar)
White Matter (Substantia alba)

Objektliste for segmenterbare objekter (hode og nakke, toraks og prostata)
Hals og nakke

Thorax

Prostate (Prostata)

Brainstem (Hjernestamme)

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

Cochlea (Left/Right) [Cochlea
(venstre/høyre)]

Cava Inferior

Hip Joint (Left/Right) [Hofteledd (venstre/høyre)]

Cricoid Cartilage (Ringbrusk)

Gallbladder (Galleblære)

Penile Bulb (Bulbus penis)

Hyoid

Heart (Hjerte)

Prostate (Prostata)

Lips (Lepper)

Heart Atrium (Left/Right) [HjerRectum (Rektum)
teatrium (venstre/høyre)]

Lymph Level 1A (Lymfenivå
1A)

Heart Ventricle (Left/Right)
[Hjerteventrikkel (venstre/
høyre)]

Lymph Level 1B/2/3/4/5 (Left/
Right) [Lymfenivå 1B/2/3/4/5
(venstre/høyre)]

Kidney (Left/Right) [Nyre (venstre/høyre)]

Lymph Level 6 (Lymfenivå 6)

Liver (Lever)

Lymph Node RCL, RP, RST
(Left/Right) [Lymfekjertel RCL,
RP, RST (venstre/høyre)]

Lung (Left/Right) [Lunge (venstre/høyre)]

Manubrium

Oesophagus

Spinal Canal (Spinalkanal)

Psoas (Left/Right) [Musculus
psoas (venstre/høyre)]

Spinal Cord (Ryggmarg)

Pulmonary Artery (Vena pulmonalis)

Sternocleidomastoideus (Left/
Right) [Musculus sternocleidomastoideus (venstre/høyre)]

Pulmonary Veins (Vena pulmonalis)

Submandibular Gland (Left/
Right) [Glandula submandibularis (venstre/høyre)]

Ribs (Ribbein)

Seminal Vesicle (Vesicula seminalis)

Thyroid Cartilage (Skjoldbrusk) Spinal Canal (Spinalkanal)
Thyroid Gland (Skjoldbruskkjertel)

Spinal Cord (Ryggmarg)

Trachea

Spine (Virvelsøyle)

Vertebra C1 Neck (Virvel C1
nakke)

Sternum

Vertebra C2 Neck (Virvel C2
nakke)

Trachea

Vertebra C3 Neck (Virvel C3
nakke)
Vertebra C4 Neck (Virvel C4
nakke)
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Hals og nakke

Thorax

Prostate (Prostata)

Vertebra C5 Neck (Virvel C5
nakke)
Vertebra C6 Neck (Virvel C6
nakke)
Vertebra C7 Neck (Virvel C7
nakke)
Vertebra T1 Neck (Virvel T1
Nakke)
Vocal Cords (Stemmebånd)

Oppløsningsanbefalinger
Atlassegmentering kan brukes på MR- og CT-bilder, med følgende undermodaliteter støttet for
MR:
• MR T1 med og uten kontrastmiddel
• MR T2 vektet
For å unngå automatisk behandling av data som ikke oppfyller minimumskravene til
segmenteringskvalitet, f.eks. fMRI, DTI eller andre funksjonelle data med lav oppløsning, kan et
minimum antall snitt spesifiseres.
Standardverdien er stilt på 60.
Maksimum x, y-pikselstørrelse kan spesifiseres for data som skal behandles.
Standardverdien er stilt på 1,2 mm.
MERK: For best resultat brukes bilder med høy oppløsning som inneholder høyere vevkontrast og
større volum.

Ytterligere informasjon
For bedre å skille automatiske fra manuelt opprettede objekter er automatisk segmenterte
objekter merket med prefikset "(Auto)" for å sikre at de opprettede objektene gjennomgås før
ytterligere bruk.
Det kan forekomme at bruk av Atlas Segmentation ikke finner riktig form på en bestemt
struktur. Alle objekter som er segmentert automatisk, må derfor verifiseres av brukeren.
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