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INFORMAȚII GENERALE

1.1

Date de contact și informații juridice

1.1.1

Date de contact

Asistență clienți
Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab:
Regiune

Telefon și fax

E-mail

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

Telefon: (800) 597-5911
Fax: (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

Franța și regiunile francofone

Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa

Telefon: +49 89
991568-44
Fax: +49 89 991568-811

Japonia

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

support@brainlab.com

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 și asistența pe teren.

Feedback
Acest manual a fost revizuit atent, dar totuși poate să conțină erori.
Dacă aveți sugestii cu privire la modul în care putem îmbunătăți acest manual, contactați-ne la
igs.manuals@brainlab.com.

Producător
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1
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Date de contact și informații juridice

1.1.2

Informații juridice

Drepturi de autor
Acest ghid conține informații 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 Brainlab
SmartBrush® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele
Unite.

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

Software integrat aparținând terților
Acest software se bazează parțial pe cercetările efectuate de Independent JPEG Group.
Acest software se bazează parțial pe aplicația iTextSharp, creată de Bruno Lowagie și Paulo
Soares.
SmartBrush este un software patentat. Software-ul SmartBrush este protejat prin drepturi de
autor. Alături de software-ul SmartBrush, pe stația de lucru SmartBrush pot fi instalate și alte
aplicații software, licențiate sub Licența publică generală GNU. Software-ul patentat și software-ul
gratuit sunt utilizate în conformitate cu clauza de „acceptare reciprocă”, definită în Licența publică
generală GNU. Termenii și condițiile Licenței publice generale GNU pot fi găsiți aici:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Marcajul CE
• Marcajul CE indică faptul că produsele Brainlab respectă cerințele esențiale
ale Directivei Consiliului European 93/42/CEE privind dispozitivele medicale
(„DDM”).
• Conform reglementărilor stabilite prin DDM, SmartBrush 2.0 este un produs
din clasa IIb.
NOTĂ: Valabilitatea marcajului CE poate fi confirmată numai pentru produsele fabricate de către
Brainlab.

Instrucțiuni de eliminare
Eliminați echipamentele electrice și electronice numai în conformitate cu reglementările statutare. Pentru informații cu privire la directiva DEEE (privind deșeurile de echipamente electrice și electronice), vizitați:
http://www.brainlab.com/weee

Vânzarea în Statele Unite
Legile federale ale Statelor Unite restricționează vânzarea acestui dispozitiv numai către medici
sau la recomandarea acestora.
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1.2

Simboluri

1.2.1

Simboluri utilizate în acest ghid

Avertismente
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Ele conțin
informații esențiale de siguranță, privind posibile vătămări, deces sau alte consecințe
grave asociate cu utilizarea greșită a echipamentului.

Atenționări
Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea conțin
informații esențiale de siguranță cu privire la probleme care pot apărea în timpul utilizării
dispozitivului. Aceste probleme includ funcționarea defectuoasă a dispozitivului,
defectarea sau deteriorarea acestuia, ori pagubele materiale.

Note
NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și prezintă sfaturi utile suplimentare.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1
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Domenii de utilizare

1.3

Domenii de utilizare

1.3.1

Utilizarea sistemului

Brainlab Elements
Brainlab Elements sunt aplicații de transfer al datelor DICOM în și din sistemele de comunicare
și de arhivare a imaginilor (PACS), precum și pe și de pe alte dispozitive media de stocare.
Acestea includ următoarele module pentru proceduri medicale:
• Vizualizare
• Procesare de imagini
• Fuziune de imagini
• Segmentare
• Vizualizare 3D

Domenii de utilizare
SmartBrush este parte din Brainlab Elements și este o aplicație de evidențiere a structurilor
anatomice și a patologiilor în cadrul imaginilor medicale. Aceasta conține, de asemenea,
următoarele elemente, care rulează ca servicii de procesare a imaginilor în fundal:
• Atlas Segmentation Performer oferă funcția de detectare automată a structurilor anatomice.
• Vessel Segmentation Performer oferă funcția de detectare automată a structurilor vasculare
craniene.

Utilizator preconizat
Acest ghid al utilizatorului este destinat specialiștilor de îngrijire medicală și/sau personalului
acestora.

Revizia plauzibilității
Înainte de a trata pacientul, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor introduse în sistem
și de rezultate din sistem.

Responsabilitatea
Această aplicație oferă chirurgului sau utilizatorului doar asistență suplimentară și nu
substituie sau nu înlocuiește sub nici o formă experiența chirurgului sau a utilizatorului
și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării.

Sisteme medicale electrice
Pentru informații privind configurarea sistemelor electrice, consultați Ghidul utilizatorului
sistemului și Ghidul tehnic de utilizare.

8
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1.4

Compatibilitate cu dispozitivele medicale

1.4.1

Software-ul medical Brainlab

Software medical compatibil Brainlab
SmartBrush 2.0 este compatibil cu:
• Patient Data Manager 2.1
• DICOM Proxy 3.3

Alte software-uri Brainlab
Alte software-uri compatibile cu Brainlab pot deveni disponibile după publicarea acestui ghid al
utilizatorului. Dacă aveți întrebări privind compatibilitatea software-ului, contactați departamentul
de asistență clienți al Brainlab.
Dacă momentan utilizați alte versiuni software decât cele specificate mai sus, contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări privind compatibilitatea.

Software compatibil care nu aparține Brainlab
SmartBrush 2.0 este compatibil cu:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
Pentru informații referitoare la pachetele Service Pack, contactați departamentul de asistență
clienți al Brainlab.
Sunt permise doar actualizările esențiale 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. Rețineți că
antivirusul poate afecta performanța sistemului, de ex., scanările în timp real (cunoscute și
sub denumirea de scanare la accesare, protecție în fundal, scut privat, protecție automată)
pot încetini descărcarea și salvarea datelor pentru pacient.
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Instruire și documentare

1.5

Instruire și documentare

1.5.1

Prezentare generală

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

Documentare
Acest ghid descrie software medical complex care trebuie utilizat cu atenție.
Prin urmare, este important ca toți utilizatorii sistemului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a utiliza echipamentul
• să aibă acces permanent la acest ghid

10
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2

UTILIZAREA
SMARTBRUSH

2.1

Introducere

2.1.1

Prezentare generală

Informații generale
SmartBrush este un instrument de segmentare a imaginii, care oferă funcții avansate de
evidențiere, care vă ajută de ex., să distingeți țesutul sănătos de tumori. Când selectați o zonă de
conturat, software-ul umple automat regiunile cu valori de gri similare cu zona selectată.
Software-ul creează aceste segmente pentru fiecare secțiune de imagine și le redă sub forma
unui obiect 3D.
NOTĂ: pentru crearea obiectelor, SmartBrush utilizează interpolarea automată.

Flux de lucru de creare a unui obiect SmartBrush
Flux de lucru
1.

Selectați un set de imagini.

2.

Creați un obiect evidențiind structura în setul de imagini prin:
segmentare semiautomată utilizând SmartBrush.
segmentare manuală utilizând Brush.

3.

Finalizați obiectul.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1
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Selectarea datelor

2.2

Selectarea datelor

2.2.1

Selectarea pacientului

Cum selectați pacientul

Figura 1
Pași
1.

Selectați pacientul din Patient Browser.

2.

Apăsați Select.

Cum selectați imaginile

Pași
1.

12

Selectați imaginile din setul de imagini ale pacientului selectat.
Imaginile apar în secțiunea Selected Data.
Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1
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Pași
2.

Selectați OK după ce terminați.

Cum eliminați imaginile
Pas
1.

Selectați simbolul X afișat pe setul de imagini de eliminat, în Selected Data.
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Deschiderea și închiderea SmartBrush

2.3

Deschiderea și închiderea SmartBrush

2.3.1

Deschiderea SmartBrush

Cum deschideți SmartBrush

Figura 2
Pas

Selectați SmartBrush din ecranul principal al Content Manager.
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2.3.2

Închiderea SmartBrush

Cum închideți SmartBrush
Pași

1.

Înainte de închidere, finalizați activitatea curentă selectând funcția Done.

2.

Selectați Exit din ecranul principal al Content Manager.

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

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1
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Moduri de vizualizare SmartBrush

2.4

Moduri de vizualizare SmartBrush

2.4.1

Selectarea modurilor de vizualizare

Tipuri de moduri de vizualizare a imaginilor
În fereastra cu funcții, puteți alege seturile de imagini și opțiunile de vizualizare selectând opțiunea
View.

Figura 3
Mod de vizualizare

Explicație

ACS View

Afișează patru moduri de vizualizare diferite, de dimensiuni egale, în ecranul
principal.
Reconstrucțiile Axial, Coronal și Sagittal ale setului de imagini, cu un mod
de vizualizare 3D de bază.

3x3 View

Afișează nouă secțiuni de imagine într-un mod de vizualizare 3 x 3.

Single View

Afișează o singură secțiune de imagine de interes, în ecranul principal.

Modul de vizualizare ACS

①

Figura 4
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Modul de vizualizare ACS View afișează secțiunile setului de imagini selectat în modurile de
vizualizare Axial, Coronal și Sagittal. Este disponibilă o vizualizare 3D de bază ①.

Modul de vizualizare 3 x 3

②

③

①

Figura 5
Modul de vizualizare 3x3 View afișează nouă secțiuni din cadrul aceluiași set de imagini. Puteți
comuta între modurile de vizualizare reconstruite în lista de imagini ①.
Secțiunile vizibile ③ sunt, de asemenea, indicate prin linii galbene în previzualizările ②.

Modul de vizualizare singular

②

①

Figura 6
Modul de vizualizare Single View afișează secțiunea de imagine selectată într-un mod de
vizualizare singular, mărit ②. Puteți comuta între modurile de vizualizare reconstruite în lista de
imagini ①.
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Crearea obiectelor utilizând SmartBrush

2.5

Crearea obiectelor utilizând SmartBrush

2.5.1

Utilizarea SmartBrush

Informații generale
SmartBrush poate fi utilizat pentru a desena obiecte, de ex., tumori.
Acesta permite o corecție sau o segmentare exactă a obiectelor, pe baza voxelilor.

Funcții de navigare în imagini
Buton

Funcție
Zoom: asupra regiunii de interes.
NOTĂ: Puteți utiliza tasta CTRL de pe tastatură și rotița mouse-ului ca și comandă
rapidă.
Scroll: pentru a trece la următoarea secțiune de imagine.
NOTĂ: Puteți utiliza rotița mouse-ului ca și comandă rapidă.
Pan: pentru a afișa planurile verticale și orizontale indicate de liniile galbene de pe
imagini.
NOTĂ: Când selectați funcția Pan într-un mod de vizualizare, celelalte moduri de
vizualizare sunt actualizate în mod corespunzător.
NOTĂ: Puteți utiliza tasta CTRL de pe tastatură și butonul din stânga al mouse-ului
ca și comandă rapidă. Poziția cursorului/atingerii definește centrul zonei de vizualizare.

Windowing: pentru a regla manual luminozitatea și contrastul imaginii.

Deschide o fereastră utilizată pentru a numi sau redenumi obiectele.

Centrează obiectul cu un singur clic/o singură atingere.

Selectați Undo pentru a anula ultima modificare sau pentru a anula mai mulți pași
consecutivi.

18
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Cum utilizați SmartBrush

Figura 7
Pași
1.
2.

Centrați și măriți/micșorați regiunea de interes utilizând funcțiile Zoom, Scroll și Pan.
Selectați SmartBrush.

3.

Evidențiați zonele de segmentat.
Trasați un contur folosind pensula, menținându-l ușor în interiorul obiectului.
Liniile voxel urmează contururile obiectului.
NOTĂ: Regiunea evidențiată este stabilită de valorile de gri și de contrastul imaginii.

4.

SmartBrush segmentează toți pixelii conectați, cu valori de gri similare din zona definită.
NOTĂ: Definirea unei zone mai mari mărește scala valorilor de gri potențiale.

5.

Dacă marginile zonei segmentate nu sunt separate corect de suprafața învecinată, utilizați funcția Erase pentru a defini aceste margini mai exact.
Dacă utilizați mouse-ul, faceți clic pe butonul din dreapta al mouse-ului pentru ștergere, când opțiunea SmartBrush este activă.

6.

Derulați la secțiunea următoare (consultați p. 18).

7.

Repetați pașii 3 – 5 până când obiectul a fost creat în toate secțiunile relevante.
NOTĂ: Opțional, utilizați interpolarea tridimensională pentru a evidenția întregul volum al
obiectului (consultați p. 21).

8.

Verificați obiectul SmartBrush.

9.

Selectați Done.
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Dimensiunea pensulei
Când evidențiați o structură, dimensiunea pensulei alese variază în funcție de nivelul de mărire/
micșorare de pe ecran:
• Mărirea imaginii crește vizibilitatea detaliilor anatomice mai mici, făcând astfel mai ușoară
evidențierea structurilor mai subțiri.
• Micșorarea imaginii permite evidențierea obiectelor mai mari.
NOTĂ: Dimensiunea pensulei poate fi reglată, de asemenea, utilizând tasta ALT și rotița mouseului.

Cum setați rezoluția
Puteți stabili o rezoluție fixă pentru toate obiectele, independent de seturile de secțiuni utilizate
pentru schițare. Această opțiune trebuie configurată de către departamentul de asistență clienți al
Brainlab.
Implicit, un obiect este setat la aceeași rezoluție ca primul set de secțiuni selectat. Se recomandă
să utilizați seturi de secțiuni cu o rezoluție suficient de mare pentru a reprezenta structura de
segmentat.
În modurile de vizualizare 2D, asigurați-vă că obiectul generat cu funcția SmartBrush este
corect.

20
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2.5.2

Evidențierea obiectelor 3D

Informații generale
Imaginea de mai jos afișează un obiect creat utilizând SmartBrush. După segmentarea celor
două secțiuni în ACS View, se creează un obiect 3D, care ia în considerare forma desenată în
realitate și datele anatomice vizibile în zona înconjurătoare.

②

①

③

Figura 8
Pași
1.
2.

Evidențiați forma structurii într-o reconstrucție ②, de ex., modul de vizualizare coronală.
Evidențiați forma structurii într-o altă reconstrucție, de ex., modul de vizualizare sagital ①.
Obiectul 3D este creat automat ③.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1
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2.5.3

Crearea obiectelor 3D utilizând aceeași reconstrucție de secțiuni

Informații generale
Utilizând SmartBrush cu două secțiuni neadiacente, cu aceeași orientare, spațiul dintre secțiuni
este interpolat pentru a crea un obiect 3D.
NOTĂ: Dacă treceți de ex., de la o vizualizare axială la una sagitală, funcția de interpolare rămâne
activată. Pentru a dezactiva funcția SmartBrush când comutați între modurile de vizualizare,
alegeți o altă funcție din meniu, de ex., Pan.

Cum creați obiecte interpolate

①

②

③

Figura 9
Pași
1.

Creați o regiune segmentată într-o secțiune de imagine utilizând SmartBrush ①.

2.

Derulați secțiunile de imagine până la următorul plan distinct.

3.

Creați încă o regiune segmentată pe o altă secțiune ②.

4.

Zona dintre cele două secțiuni este interpolată ③, fiind creat astfel un mod de vizualizare
3D a obiectului.

NOTĂ: În general, obiectele subțiri și/sau mici din modul de vizualizare 3D pot să nu fie afișate din
cauza simplificării grilei 3D. Verificați-le în modurile de vizualizare 2D aferente secțiunilor ①.

Crearea obiectelor în modurile de vizualizare reconstruite
Crearea obiectelor în vizualizările reconstruite (adică ce conțin imagini reconstruite din secțiuni de
imagini originale) este diferită de crearea obiectelor în secțiuni originale. În vizualizările
reconstruite sunt utilizate imagini interpolate, care pot să nu afișeze toate detaliile conform
așteptărilor (de ex., marginile pot fi neclare).

22
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2.6

Crearea obiectelor utilizând pensula

2.6.1

Utilizarea pensulei

Informații generale
Software-ul Brush oferă opțiunea de evidențiere manuală a zonelor de interes. La fel ca
SmartBrush, software-ul creează fiecare secțiune de imagine segmentată sub forma unui obiect
3D.
Acesta permite o corecție sau o segmentare exactă a obiectelor, pe baza voxelilor.

Cum utilizați Brush

Figura 10
Pași

1.
2.
3.

Selectați Single View în View.
Centrați și măriți/micșorați regiunea de interes utilizând funcțiile Zoom, Scroll și Pan.
Selectați Brush.

4.

Trageți de simbolul Brush peste zona de segmentat ca și cum ați folosi o pensulă.

5.

Funcția Brush segmentează toți pixelii conectați.
NOTĂ: Brush evidențiază zona conform marcajului dvs. și nu adaugă și nu elimină automat voxelii segmentați.

6.

Dacă marginile zonei segmentate nu sunt separate corect de suprafața învecinată, utilizați funcția Erase pentru a defini aceste margini mai exact.
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Pași
7.

24

Utilizați butonul Scroll pentru a trece la secțiunea următoare.

8.

Repetați pașii 4 – 7 până când obiectul a fost creat în toate secțiunile relevante.

9.

Verificați obiectul Brush.

10.

Selectați Done.
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2.7

Finalizarea obiectelor

2.7.1

Adăugarea proprietăților obiectelor

Informații generale
Puteți edita și modifica obiecte oricând pe parcursul procesului de creare.

Cum adăugați proprietățile obiectelor

①

②

Figura 11
Pași
1.

Selectați obiectul ② din zona aferentă funcțiilor.
Se deschide fereastra cu obiecte.

2.

Editați opțiunile Object Name, Object Type și Comment ① după cum este necesar.

3.

Selectați OK.

Cum modificați obiectele
Pas
Pentru a crea obiecte noi, vizualiza obiecte preexistente sau verifica obiectele pe
care le-ați creat, selectați Data din zona aferentă funcțiilor.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1
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Figura 12
În fereastra Selected Data, puteți:
Buton

Funcție
Elimina un obiect din selecția curentă.

Deschide fereastra cu proprietăți aferente unui obiect (consultați p. 25).

Crea un raport volumetric (consultați p. 29).

Selectați New Object pentru a crea un obiect nou folosind SmartBrush.
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2.7.2

Opțiuni multimodale

Informații generale
Dacă utilizați seturi de secțiuni coînregistrate în Image Fusion, puteți afișa și modifica obiectele
imagine în toate seturile de secțiuni fuzionate. Când utilizați seturi diferite pentru segmentare, se
creează automat un obiect multimodal. Algoritmul de calculare a rezultatului segmentării ia în
considerare toate seturile de imagini utilizate pentru desenarea obiectelor.

Opțiuni de multimodalitate și vizibilitate

Figura 13
Opțiuni
Visible: activează și dezactivează vizibilitatea obiectului.
Multi-modal: permite crearea unui obiect multimodal.
NOTĂ: Când este dezactivată, algoritmul de segmentare utilizează numai informațiile setului de
secțiuni afișat curent pentru a calcula un obiect.

Exemplu care conține seturi de imagini multimodale

Figura 14
Opțiune

Date informaționale utilizate pentru
evidențiere

Evidențiați tumora într-un set RMN-T1

Set RMN-T1
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Opțiune

Date informaționale utilizate pentru
evidențiere

Comutați modul de vizualizare la un set RMN-T2 și
continuați evidențierea

RMN-T1 și RMN-T2

Comutați modul de vizualizare la un set CT fuzionat și
Toate trei seturile
continuați evidențierea

28
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2.8

Opțiuni de redare

2.8.1

Crearea unui raport volumetric

Informații generale
Un raport Volumetric Report vă permite să vizualizați volumul și dimensiunile obiectului. Acesta
conține informații despre volumul unui obiect, zona acestuia din cadrul unei secțiuni, conform
celor mai mari diametre (criteriile Macdonald) și despre cel mai mare diametru per se (criteriile de
evaluare a răspunsului în cazul tumorilor solide).

Gestionarea informațiilor volumetrice
Un raport Volumetric Report:
• Este creat pentru un obiect dacă apăsați pe pictograma aferentă rapoartelor.
• Rămâne valabil atât timp cât obiectul respectiv nu este modificat.
• Este stocat automat alături de datele pacientului atât timp cât obiectul respectiv nu este
modificat (puteți exporta oricând rapoartele existente utilizând funcțiile Export).
• Calculează obiecte cu două zecimale dacă acesta este mai mic de 10 cm3; obiectele mai mari
sunt calculate cu o singură zecimală.
Puteți vizualiza rapoartele existente utilizând Interactive DICOM Viewer (adică Image Viewer).
Puteți stoca/exporta rapoartele existente utilizând funcția Export din Patient Data Manager.
Înainte de crearea unui raport, trebuie să verificați forma și poziția unui obiect în aplicația
SmartBrush. Raportul în sine oferă numai informații despre măsurătorile volumetrice.
Valorile calculate dintr-un obiect evidențiat variază în funcție de rezoluția setului de imagini
corespunzător, dar și a obiectului.
NOTĂ: Criteriul Macdonald calculat în Volumetric Report este aplicat utilizând secțiunile
originale. Prin urmare, orientarea cu care este aplicat criteriul Macdonald este egală cu direcția de
scanare. Rezoluția seriei de imagini stabilește acuratețea metodei. Astfel, din cauza interpolării,
obiectul afișat în software poate să aibă rezultate ușor diferite.
Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.
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Cum creați un raport volumetric

Figura 15
Pas
În fereastra Selected Data, SmartBrush generează un raport Volumetric Report.

Cum utilizați funcțiile aferente raportului volumetric
Buton

Funcție
Deplasaţi cursorul în cadrul raportului.

Măriți o zonă a raportului.

Încadrează raportul în lățimea ecranului.

Închide raportul.

30
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Buton

Funcție

Salvează raportul într-o anumită locație.

Imprimă raportul utilizând o anumită imprimantă.
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2.8.2

Export

Cum efectuați exportul
Pentru a exporta din sistem, consultați Ghidul de utilizare a software-ului Content Manager.
NOTĂ: Dacă datele generate de aplicație (adică obiectele sau segmentările) sunt utilizate în
cadrul aplicațiilor de control, rezultatele pot fi verificate cu atenție după importarea în cadrul
aplicației de control.
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2.9

Segmentarea atlas

2.9.1

Prezentare generală

Informații generale
Funcția Atlas Segmentation creează automat un șablon bazat pe structurile anatomice care iau
în considerare forma și anatomia datelor imagistice disponibile. Procesul rulează în fundal și nu
solicită interacțiunea utilizatorului. Datele procesate sunt apoi disponibile pentru utilizare ulterioară
în alte aplicații.
Rețineți că rezultatele procesării automate a imaginilor trebuie analizate și verificate înainte
de orice tratament ulterior.
Atlas Segmentation evidențiază automat toate structurile disponibile în datele CT sau RMN
DICOM și creează obiecte 3D pentru tratemente ulterioare utilizând alte aplicații Brainlab sau
compatibile cu DICOM.
Algoritmul Atlas Segmentation utilizează o abordare de segmentare bazată pe datele existente,
care identifică organele și alte structuri ale corpului uman, comparând setul de date ale
pacientului cu un set de date din atlas, în cadrul cărora există deja structuri evidențiate.
Utilizând atlasul, aplicația găsește corespondența punct cu punct dintre setul de date ale
pacientului și datele din atlas și transferă toate structurile evidențiate din atlas în datele
pacientului.
Legătura dintre setul de date al pacientului și datele din atlas nu este o transformare rigidă care
recunoaște diferențe de formă și dimensiune ale structurilor anatomice. Mai degrabă, setul din
atlas este transformat elastic într-o astfel de manieră încât similaritatea seturilor de date crește.
Segmentarea seturilor de imagini CT în atlas utilizează scala Hounsfield calibrată. Prin
urmare, aceasta poate furniza rezultate slabe pentru seturile sau modurile de imagini CT
necalibrate, cum ar fi DVT/Cone Beam/XA.

Posibilitățile de configurare a segmentării în atlas
Funcția Atlas Segmentation poate fi configurată de către departamentul de asistență clienți al
Brainlab conform cerințelor specifice ale fluxului de lucru.
Iată o listă cu posibilitățile de configurare:
Posibilități de configurare
1.

Treatment Plan Type

2.

Object Groups

3.

Object List

4.

Resolution Restrictions

Dacă nu există restricții specificate, funcția Atlas Segmentation evidențiază toate obiectele
disponibile. Imediat după specificarea Treatment Plan Type (Tip plan de tratament), Object
Group (Grup de obiecte) sau a obiectelor singulare, doar acestea vor fi luate în considerare
pentru segmentarea automată.
NOTĂ: Disponibilitatea obiectelor variază în funcție de tipul de licență pentru segmentare.

Tipuri de plan de tratament
Puteți specifica tipul de tratament care, ulterior, poate fi aplicat pacientului și defini astfel anumite
obiecte de evidențiat, ca suport pentru decizii de tratament ulterioare. În funcție de tipul de licență
și de configurare, puteți selecta unul sau mai multe elemente din următoarea listă de șabloane
aferente tipurilor de plan de tratament, precum și obiectele selectate asociate acestora:
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Tip de plan de tratament

Obiecte selectate

CMF (Craniomaxilofacial)

Ethmoid Bone (Os etimoid), Frontal Bone (Os frontal), Internal
Carotid Artery ROI (Left/Right) [Regiunea de interes a arterei carotide interne (stânga/dreapta)], LeFort I Template (Left/Right)
[Șablon LeFort I (stânga/dreapta)], LeFort III Template (Șablon
LeFort III), Mandible Body (Left/Right) [Corp mandibulă (stânga/
dreapta)], Mandible (Mandibulă), Maxilla (Maxilar), Maxilla (Left/
Right) [Maxilar (stânga/dreapta)], Nasal Bone (Os nazal), Orbit
(Left/Right) [Orbită (stânga/dreapta)], Orbital Cavity (Left/Right)
[Cavitate orbitală (stânga/dreapta)], Occipital Bone (Os occipital),
Parietal Bone (Left/Right) [Os parietal (stânga/dreapta)], Ramus
Mandible (Left/Right) [Ramură mandibulară (stânga/dreapta)],
Sphenoid Bone (Os sfenoid), Temporal Bone (Left/Right) [Os
temporal (stânga/dreapta)], Zygomatic Bone (Left/Right) [Os zigomatic (stânga/dreapta)]

ENT (ORL)

Ethmoid Bone (Os etimoid), Frontal Bone (Os frontal), Internal
Carotid Artery ROI (Left/Right) [Regiunea de interes a arterei carotide interne (stânga/dreapta)], Mandible (Mandibulă), Maxilla
(Maxilar), Nasal Bone (Os nazal), Orbit (Left/Right) [Orbită (stânga/dreapta)], Orbital Cavity (Left/Right) [Cavitate orbitală (stânga/
dreapta)], Occipital Bone (Os occipital), Parietal Bone (Left/
Right) [Os parietal (stânga/dreapta)], Sphenoid Bone (Os sfenoid), Temporal Bone (Left/Right) [Os temporal (stânga/dreapta)], Zygomatic Bone (Left/Right) [Os zigomatic (stânga/dreapta)]

Flow (flux)

Brainstem (Trunchi cerebral), Cerebellum (Cerebel), Cerebrum
(Creierul mare), Cerebrum Fluid (Lichid cerebral), Gray Matter
(Materie cenușie), Hippocampus (Left/Right) [Hipocampus (stânga/dreapta)], Hypothalamus (Hipotalamus), Putamen, Thalamus
(Talamus), Ventricles (Ventricule), White Matter (Substanță albă)

Lymph (Limfă)

Brainstem (trunchi cerebral), Cochlea (Left/Right) [Melc ureche
internă (stânga/dreapta)], Cricoid Cartilage (Cartilaj cricoid), Eye
(Left/Right) [Ochi (stânga/dreapta)], Hyoid (Hioid), Lips (Buze),
Lung (Plămân), Lymph Level 1A (Left/Right) [Nivel limfă 1A
(stânga/dreapta)], Lymph Level 1B (Left/Right) [Nivel limfă 1B
(stânga/dreapta)], Lymph Level 2 (Left/Right) [Nivel limfă 2 (stânga/dreapta)], Lymph Level 3 (Left/Right) [Nivel limfă 3 (stânga/
dreapta)], Lymph Level 4 (Left/Right) [Nivel limfă 4 (stânga/
dreapta)], Lymph Level 5 (Left/Right) [Nivel limfă 5 (stânga/
dreapta)], Lymph Level 6 (Left/Right) [Nivel limfă 6 (stânga/
dreapta)], Lymph Node RP (Left/Right) [Nod limfatic prostatectomie radicală (stânga/dreapta)], Lymph Node RCL (Left/Right)
[Nod limfatic ligament colateral radial (stânga/dreapta)], Lymph
Node RST (Left/Right) [Nod limfatic tensor structură radială
(stânga/dreapta)], Mandible (Mandibulă), Manubrium (Manubriu),
Medulla Oblongata, Neck (Gât), Parotid Gland (Left/Right)
[Glandă parotidă (stânga/dreapta)], Spinal Canal (Canal spinal),
Spinal Cord (Măduva spinării), Sternocleidomastoideus (Left/
Right) [Sternocleidomastoid (stânga/dreapta)], Submandibular
Gland (Left/Right) [Glandă submandibulară (stânga/dreapta)],
Thyroid Cartilage (Cartilaj tiroidian), Thyroid Gland (Glandă tiroidă), Trachea (Trahee), Vocal Cords (Corzi vocale), Vertebra
C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1 (Vertebră
C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1)

Amygdala (Left/Right) [Amigdală cerebrală (stânga/dreapta)],
Brainstem (Trunchi cerebral), Cerebellum (Cerebel), Cerebrum
(Creierul mare), Cerebrum Fluid (Lichid cerebral), Geniculate Nucleus (Left/Right) [Nucleu geniculat (stânga/dreapta)], Gray MatNeuro Cranial (Neurocranian)
ter (Materie cenușie), Hippocampus (Left/Right) [Hipocampus
(stânga/dreapta)], Hypothalamus (Hipotalamus), Putamen, Thalamus (Talamus), Ventricles (Ventricule), White Matter (Substanță albă)

34

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.1

UTILIZAREA SMARTBRUSH

Tip de plan de tratament

Obiecte selectate

Neuro Cranial Light (Optică
neurocraniană)

Brainstem (Trunchi cerebral), Cerebrum (Creierul mare), Ventricles (Ventricule)

Radio Cranial (Radiocranian)

Brainstem (Trunchi cerebral), Chiasm (Chiasmă optică), Eye
(Left/Right) [Ochi (stânga/dreapta)], Lens (Left/Right) [Cristalin
(stânga/dreapta)], Optic Nerve (Left/Right) [Nerv optic (stânga/
dreapta)], Optic Tract (Left/Right) [Tract optic (stânga/dreapta)]

Radio Cranial (Acoustic Neuroma) [Radiocranian (Neurom acustic)]

Brainstem (Trunchi cerebral), Cerebellum (Cerebel), Chiasm
(Chiasmă optică), Cochlea (Left/Right) [Melc ureche internă
(stânga/dreapta)], Eye (Left/Right) [Ochi (stânga/dreapta)], Lens
(Left/Right) [Cristalin (stânga/dreapta)], Optic Nerve (Left/Right)
[Nerv optic (stânga/dreapta)], Optic Tract (Left/Right) [Tract optic
(stânga/dreapta)], Temporal Lobe (Left/Right) [Lob temporal
(stânga/dreapta)]

Radio Cranial Meningioma
(Meningiom radiocranian)

Brainstem (Trunchi cerebral), Cerebellum (Cerebel), Chiasm
(Chiasmă optică), Cochlea (Left/Right) [Melc ureche internă
(stânga/dreapta)], Eye (Left/Right) [Ochi (stânga/dreapta)], Hippocampus (Hipocamp), Lens (Left/Right) [Cristalin (stânga/
dreapta)], Optic Nerve (Left/Right) [Nerv optic (stânga/dreapta)],
Optic Tract (Left/Right) [Tract optic (stânga/dreapta)], Temporal
Lobe (Left/Right) [Lob temporal (stânga/dreapta)]

Aorta (Aortă), Cava (Vena cavă), Heart (Inimă), Heart Atrium
(Left/Right) [Atrium cardiac (stânga/dreapta)], Heart Ventricle
(Left/Right) [Ventricul cardiac (stânga/dreapta)], Kidney (Left/
Right) [Rinichi (Stânga/dreapta)], Liver (Ficat), Lung (Left/Right)
Radio ExtraCranial (Radioex[Plămân (stânga/dreapta)], Oesophagus (Esofag), Psoas (Left/
tracranian)
Right) [Psoas (stânga/dreapta)], Pulmonary Artery (Arteră pulmonară), Pulmonary Veins (Vene pulmonare), Ribs (Coaste), Spinal
Canal (Canal spinal), Spinal Cord (Măduvă spinală), Spine (Coloană vertebrală), Sternum (Stern), Trachea (Trahee)
Radio Prostate (Prostată –
radioterapie)

Bladder (Vezică), Hip Joint Left (Articulație șold stânga), Hip
Joint Right (Articulație șold dreapta), Penile Bulb (Bulb penian),
Prostate (Prostată), Rectum (Rect), Seminal Vesicle (Veziculă
seminală)

Stereotaxy (Stereotaxie)

Amygdala (Left/Right) [Amigdală cerebrală (stânga/dreapta)],
Brainstem (Trunchi cerebral), Cerebellum (Cerebel), Cerebrum
(Creierul mare), Cerebrum Fluid (Lichid cerebral), Geniculate Nucleus (Left/Right) [Nucleu geniculat (stânga/dreapta)], Gray Matter (Materie cenușie), Hippocampus (Left/Right) [Hipocampus
(stânga/dreapta)], Hypothalamus (Hipotalamus), Putamen, Thalamus (Talamus), Ventricles (Ventricule), White Matter (Substanță albă)

Grupuri de obiecte
De asemenea, puteți specifica grupurile asociate logic obiectelor de evidențiat. Pot fi specificate
unul sau mai multe grupuri din următoarea listă de grupuri de obiecte și de obiecte incluse:
Grupuri de obiecte

Obiecte incluse

Acoustic System (Sistem acustic)

Cochlea (Left/Right) [Melc ureche internă (stânga/dreapta)]
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Grupuri de obiecte

Obiecte incluse

Basal Ganglia (Ganglioni bazali)

Amygdala (Left/Right) [Amigdală cerebrală (stânga/dreapta)], Capsula
Interna (Left/Right) [Capsulă internă (stânga/dreapta)], Capsula Externa (Left/Right) [Capsulă externă (stânga/dreapta)], Caudatus (Left/
Right) [Caudatus (stânga/dreapta)], Geniculate Nucleus (Left/Right)
[Nucleu geniculat (stânga/dreapta)], Globus Pallidus (Left/Right) [Glob
palid (stânga/dreapta)], Hippocampus (Left/Right) [Hipocamp (stânga/
dreapta)], Putamen (Left/Right) [Putamen (stânga/dreapta)], Thalamus (Left/Right) [Talamus (stânga/dreapta)]

Bones (Oase)

Cricoid Cartilage (Cartilaj cricoid), Ethmoid Bone (Os etmoid), Frontal
Bone (Os frontal), Hyoid (Hioid), Hip Joint (Left/Right) [Articulație șold
(stânga/dreapta)], Mandible (Mandibulă), Manubrium (Manubriu),
Mastoid Bone (Left/Right) [Os mastoid (stânga/dreapta)], Maxilla (Maxilar), Nasal Bone (Os nazal), Occipital Bone (Os occipital), Orbit
(Left/Right) [Orbită (stânga/dreapta)], Parietal Bone (Left/Right) [Os
parietal (stânga/dreapta)], Sphenoid Bone (Os sfenoid), Spine (Coloană vertebrală), Sternum (Stern), Temporal Bone (Left/Right) [Os
temporal (stânga/dreapta)], Thyroid Cartilage (Cartilaj tiroidian), Zygomatic Bone (Left/Right) [Os zigomatic (stânga/dreapta)]

Brain Tissue (Țesut cerebral)

Cerebrum Fluid (Lichid cerebral), Gray Matter (Materie cenușie), White Matter (Substanță albă)

Functional Lobes (Lobi
funcționali)

Frontal Lobe (Left/Right) [Lob frontal (stânga/dreapta)], Occipital Lobe
(Left/Right) [Lob occipital (stânga/dreapta)], Parietal Lobe (Left/Right)
[Lob parietal (stânga/dreapta)], Temporal Lobe (Left/Right) [Lob temporal (stânga/dreapta)], Visual Cortex (Left/Right) [Cortex vizual (stânga/dreapta)]

Lymph System (Sistem
limfatic)

Lymph Level 1A (Nivel limfă 1A), Lymph Level 1B (Left/Right) [Nivel
limfă 1B (stânga/dreapta)], Lymph Level 2 (Left/Right) [Nivel limfă 2
(stânga/dreapta)], Lymph Level 3 (Left/Right) [Nivel limfă 3 (stânga/
dreapta)], Lymph Level 4 (Left/Right) [Nivel limfă 4 (stânga/dreapta)],
Lymph Level 5 (Left/Right) [Nivel limfă 5 (stânga/dreapta)], Lymph Level 6 (Nivel limfă 6), Lymph Node RP (Left/Right) [Nod limfatic prostatectomie radicală (stânga/dreapta)], Lymph Node RCL (Left/Right)
[Nod limfatic ligament colateral raidal (stânga/dreapta)], Lymph Node
RST (Left/Right) [Nod limfatic tensor structură radială (stânga/dreapta)]

Muscle (Mușchi)

Psoas (Left/Right) [Psoas (stânga/dreapta)], Sternocleidomastoideus
(Left/Right) [Sternocleidomastoidian (stânga/dreapta)]

Neck Gland (Glandă
gât)

Parotid Gland (Left/Right) [Glandă parotidă (stânga/dreapta)], Submandibular Gland (Left/Right) [Glandă submandibulară (stânga/
dreapta)], Thyroid Gland (Glandă tiroidă)

Nerve (Nerv)

Spinal Canal (Canal spinal), Spinal Cord (Coloană vertebrală)

Optic System (Sistem
optic)

Eye (Left/Right) [Ochi (stânga/dreapta)], Lens (Left/Right) [Cristalin
(stânga/dreapta)], Optic Nerve (Nerv optic)

Pneumatic System (Sistem pneumatic)

Lung (Left/Right) [Plămân (stânga/dreapta)], Trachea (Trahee)

Vertebrae (Vertebre)

Vertebra C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1 (Vertebră
C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1), Neck (Gât)

Vessels (Vase de sânge)

Aorta (Aortă), Pulmonary Artery (Arteră pulmonară), Pulmonary Veins
(Vene pulmonare)

Lista de obiecte aferentă obiectelor segmentabile (structură craniană și craniomaxilofacială)
În lista de obiecte, puteți activa manual obiectele disponibile și segmentabile automat.
Sunt disponibile pentru configurare următoarele obiecte, în ordine alfabetică, în funcție de tipul în
atlas:
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Segmentare craniană (RMN)

Segmentare (CMF)

Amygdala (Left/Right) [Amigdală cerebrală
(stânga/dreapta)]

Ethmoid Bone (Os etmoid)

Brain (Creier)

Frontal Bone (Os frontal)

Brainstem (Trunchi cerebral)

Internal Carotid Artery ROI (Left/Right) [regiune
de interes arteră carotidă internă (stânga/
dreapta)]

Capsula Externa (Left/Right) [Capsulă externă
(stânga/dreapta)]

Mandible (Mandibulă)

Capsula Interna (Left/Right) [Capsulă internă
(stânga/dreapta)]

Mandible Body (Left/Right) [Corp mandibular
(stânga/dreapta)]

Caudatus (Left/Right) [Caudatus (stânga/
dreapta)]

Mandible Nerve ROI (Left/Right) [Regiune de
interes nerv mandibular (stânga/dreapta)]

Cerebellum (Cerebel)

Maxilla (Left/Right) [Maxilar (stânga/dreapta)]

Cerebrum (Creierul mare)

Midface LeFort I (Left/Right) [LeFort I facială
mediană (stânga/dreapta)]

Cerebrum Fluid (Lichid cerebral)

Midface LeFort III [Lefort III facială medială
(stânga/dreapta)]

Chiasm (Chiasmă optică)

Midface LeFort III - I (LeFort III - I facială medială)

Corpus Callosum (Corp calos)

Nasal Bone (Os nazal)

Eye (Left/Right) [Ochi (stânga/dreapta)]

Occipital Bone (Os occipital)

Eyes (Ochi)

Orbit (Left/Right) [Orbită (stânga/dreapta)]

Frontal Lobe (Left/Right) [Lob frontal (stânga/
dreapta)]

Orbital Cavity (Left/Right) [Cavitate orbitală
(stânga/dreapta)]

Geniculate Nucleus (Left/Right) [Nucleu geniculat (stânga/dreapta)]

Parietal Bone (Left/Right) [Os parietal (stânga/
dreapta)]

Globus Pallidus (Left/Right) [Glob palid (stânga/dreapta)]

Ramus Mandible (Left/Right) [Ramură mandibulară (stânga/dreapta)]

Gray Matter (Materie cenușie)

Sphenoid Bone (Os sfenoid)

Hippocampus (Left/Right) [Hipocampus (stânga/dreapta)]

Temporal Bone (Left/Right) [Os temporal (stânga/dreapta)]

Hypothalamus (Hipotalamus)

Zygomatic Bone (Left/Right) [Os zigomatic
(stânga/dreapta)]

Internal Carotid Artery (Left/Right) [Arteră carotidă internă (stânga/dreapta)]
Lens (Left/Right) [Cristalin (stânga/dreapta)]
Medulla Oblongata
Occipital Lobe (Left/Right) [Lob occipital (stânga/dreapta)]
Optic Nerve (Left/Right) [Nerv optic (stânga/
dreapta)]
Optic Tract (Left/Right) [Tract optic (stânga/
dreapta)]
Parietal Lobe (Left/Right) [Lob parietal (stânga/
dreapta)]
Pineal Gland (Glandă pineală)
Pituitary Gland (Glandă pituitară)
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Segmentare craniană (RMN)

Segmentare (CMF)

Putamen (Left/Right) [Putamen (stânga/dreapta)]
Temporal Lobe (Left/Right) [Lob temporal
(stânga/dreapta)]
Thalamus (Left/Right) [Talamus (stânga/dreapta)]
Ventricles (Ventricule)
Vessels (Vase de sânge)
White matter (Substanță albă)

Lista de obiecte aferentă obiectelor segmentabile (cap și gât, torace și prostată)
Cap și gât

Torace

Brainstem (Trunchi cerebral)

Aorta (Ascending/Descending)
[Aortă (ascendentă/descenBladder (Vezică)
dentă)]

Prostată

Cochlea (Left/Right) [Melc ure- Cava Inferior (Vena cavă infeche internă (stânga/dreapta)]
rioară)

Hip Joint (Left/Right) [Articulație șold (stânga/dreapta)]

Cricoid Cartilage (Cartilaj cricoid)

Gallbladder (Vezică biliară)

Penile Bulb (Bulb penian)

Hyoid (Hioid)

Heart (Inimă)

Prostate (Prostată)

Lips (Buze)

Heart Atrium (Left/Right) [Atriu
inimă (stânga/dreapta)]

Rectum (Rect)

Lymph Level 1A (Nivel limfă
1A)

Heart Ventricle (Left/Right)
Seminal Vesicle (Vezică semi[Ventricul inimă (stânga/dreapnală)
ta)]

Lymph Level 1B/2/3/4/5 (Left/
Right) [Nivel limfă 1B/2/3/4/5
(stânga/dreapta)]

Kidney (Left/Right) [Rinichi
(stânga/dreapta)]

Lymph Level 6 (Nivel limfă 6)

Liver (Ficat)

Lymph Node RCL, RP, RST
(Left/Right) [Nod limfatic ligaLung (Left/Right) [Plămân
ment colateral radial, prosta(stânga/dreapta)]
tectomie radicală, tensor structură radială (stânga/dreapta)]
Manubrium (Manubriu)

Oesophagus (Esofag)

Spinal Canal (Canal spinal)

Psoas (Left/Right) [Psoas
(stânga/dreapta)]

Spinal Cord (Coloană vertebrală)

Pulmonary Artery (Arteră pulmonară)

Sternocleidomastoideus (Left/
Right) [Sternocleidomastoid
(stânga/dreapta)]

Pulmonary Veins (Vene pulmonare)

Submandibular Gland (Left/
Right) [Glandă submandibulară (stânga/dreapta)]

Ribs (Coaste)

Thyroid Cartilage (Cartilaj tiroiSpinal Canal (Canal spinal)
dian)
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Cap și gât

Torace

Thyroid Gland (Glandă tioridă)

Spinal Cord (Coloană vertebrală)

Trachea (Trahee)

Spine (Coloană)

Vertebra C1 Neck (Vertebră
cervicală C1)

Sternum (Stern)

Vertebra C2 Neck (Vertebră
cervicală C2)

Trachea (Trahee)

Prostată

Vertebra C3 Neck (Vertebră
cervicală C3)
Vertebra C4 Neck (Vertebră
cervicală C4)
Vertebra C5 Neck (Vertebră
cervicală C5)
Vertebra C6 Neck (Vertebră
cervicală C6)
Vertebra C7 Neck (Vertebră
cervicală C7)
Vertebra T1 Neck (Vertebră toracică T1)
Vocal Cords (Corzi vocale)

Recomandări privind rezoluția
Segmentarea în atlas poate fi aplicată imaginilor RMN și CT, cu următoarele submodalități
acceptate pentru RMN:
• RMN T1 cu și fără substanță de contrast
• RMN T2 mediu
Pentru a evita procesarea automată a datelor care nu întrunesc cerințele minime de calitate a
segmentării, de ex., datele fMRI, DTI sau alte date de rezoluție redusă, datele funcționale, se
poate specifica un număr minim de secțiuni.
Valoarea implicită este setată la 60.
Se poate specifica o dimensiune de pixel x, y maximă pentru datele care trebuie procesate.
Valoarea implicită este setată la 1,2 mm.
NOTĂ: Pentru rezultate optime, utilizați imagini cu rezoluție ridicată, ce conțin un contrast de țesut
ridicat, precum și volume mai mari.

Informații suplimentare
Pentru a distinge obiectele create automat de cele create manual, obiectele segmentate automat
sunt marcate cu prefixul „(Auto)” pentru a putea verifica obiectele create înainte de utilizarea
ulterioară a acestora.
Segmentarea care utilizează Atlas Segmentation poate să nu detecteze forma corectă a
unei anumite structuri. Din acest motiv, toate obiectele care au fost segmentate automat
trebuie verificate de utilizator.
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