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1

GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1

Kontaktoplysninger og juridiske oplysninger

Kontaktoplysninger

Support
Kontakt Brainlab-support, hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne
vejledning, eller hvis du har spørgsmål eller problemer:
Region

Telefon og fax

E-mail

USA, Canada, Central- og Sydamerika

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

us.support@brainlab.com

Brasilien

Tlf.: (0800) 892-1217

UK

Tlf.: +44 1223 755 333

Spanien

Tlf.: +34 (900) 649 115

Frankrig og fransktalende regioner

Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa

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

Japan

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

support@brainlab.com

Forventet levetid
Brainlab tilbyder fem års vedligeholdelse af software. I den periode tilbydes softwareopdateringer
og support på anvendelsesstedet.

Feedback
Trods omhyggelig gennemgang kan denne manual indeholde fejl.
Kontakt os venligst på igs.manuals@brainlab.com, hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre
manualen.

Producent
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany
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Kontaktoplysninger og juridiske oplysninger

1.1.1

Juridiske oplysninger

Ophavsret
Denne vejledning indeholder oplysninger, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker
• iPlan® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA
• KolibriTM er et varemærke tilhørende Brainlab AG, afventer registrering
• SmartBrush® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA
• VectorVision® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA

Varemærker, som ikke er Brainlab
• Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Integreret tredjeparts-software
•
•
•
•
•

Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
Dele af denne software er baseret på arbejde udført af Sun Microsystems Inc.
Dette produkt indeholder software udviklet af Apache Software Foundation (www.apache.org/).
iPlan 3.0 kræver, at Java 2 Runtime Environment (version 1.4 eller nyere) er installeret.
Implementeringen af Brainlab PDF-Viewer er baseret på biblioteket PDF Direct/PDF Quick
View, ophavsret 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

CE-mærke
CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i direktivet om medicinsk udstyr (MDD).
I henhold til MDD, Rådets direktiv 93/42/EØF, er iPlan CMF et klasse IIb-produkt.
BEMÆRK: CE-mærkets gyldighed kan kun garanteres for produkter, der er produceret af
Brainlab.

Anvisninger for bortskaffelse
Elektrisk og elektronisk udstyr må udelukkende bortskaffes i overensstemmelse med
gældende lovgivning. Oplysninger vedrørende WEEE-direktivet (affald af elektrisk og
elektronisk udstyr) findes på:
http://www.brainlab.com/weee

Salg i USA
Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller efter henvisning fra en
læge.
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1.2

Symboler

Symboler anvendt i denne vejledning

Advarsler
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om mulig personskade, død eller andre alvorlige
konsekvenser af forkert brug af udstyret.

Forsigtighedsregler
Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om mulige problemer med anordningen. Sådanne
problemer kan være funktionsfejl ved enheden, svigt, beskadigelse af anordningen eller
materiel skade.

Bemærkninger
BEMÆRK: Bemærkninger er formateret i kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips.
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Tilsigtet brug

1.3

Tilsigtet brug

Brug af systemet

Indikationer for brug
iPlans indikationer for brug er visning, præsentation og dokumentation af medicinsk
billeddiagnostik, herunder forskellige moduler til billedbehandling, billedfusion, atlasunderstøttet
visualisering og segmentering, intraoperativ funktionsplanlægning, hvor resultatet f.eks. kan
benyttes sammen med stereotaktisk billedstyret kirurgi eller andet udstyr til yderligere behandling
og visualisering.
Eksempler på procedurer omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:
• Planlægning og simulering af kraniekirurgiske procedurer som f.eks. tumorresektion,
shuntplacering, minimal-invasive stereotaktiske interventioner, biopsi, planlægning og
simulering af baner for stimulation og elektroderegistrering
• ENT-procedurer som f.eks. sinuskirurgi, tumorkirurgi
• Rygsøjleprocedurer som f.eks. tumorkirurgi, pedikelskrueplanlægning, vertebroplastisk
planlægning
• iPlan View er en applikation, der er beregnet til brug ved gennemgang af eksisterende
behandlingsplaner
• Planlægning og simulering af kranie-maxillofacial-procedurer.
Typiske brugere af iPlan er medicinske fagfolk, inklusive, men ikke begrænset til, kirurger og
radiologer.

Tilsigtet bruger
De tilsigtede brugere af softwaren er kirurger og medicinske fagfolk.

Anvendelsessted
Det tilsigtede anvendelsessted er indendørs, normalt på et hospital eller i kliniske omgivelser.

Forsigtighed ved håndtering
Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemkomponenter og
tilbehørsinstrumenter.

Gennemgang af plausibilitet
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af alle de oplysninger, der er lagt
ind i og modtaget af systemet, gennemgås.

Ansvar
Dette system yder alene en yderligere hjælp til kirurgen eller brugeren og kan ikke på
nogen måde overtage eller erstatte kirurgens eller brugerens erfaring og/eller ansvar under
brugen.

STL-overensstemmelseserklæring
En STL-overensstemmelseserklæring for iPlan 3.0 kan rekvireres hos Brainlab-support på
support@brainlab.com.
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1.4

Kompatibilitet med medicinsk udstyr

Medicinsk software fra Brainlab

Kompatibelt Brainlab medicinsk software
iPlan CMF er kompatibel med:
• PatXfer-software version 5.2
• VectorVision cranial-software, versionerne 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 og 7.9
• cranial/ENT essential- og unlimited-software version 1.0
• cranial/ENT unlimited version 2.0 og 2.1
• Kolibri cranial-softwareversionerne 2.1, 2.5, 2.6 og 2.7
• iPlan Cranial-softwareversionerne 1.1, 1.5, 2.5 og 2.6
• iPlan Stereotaxy-/Cranial/ENT-softwareversioner 1.1, 2.5 og 2.6
• iPlan RT Image-softwareversion 4.1
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Anden Brainlab-software
Der kan blive markedsført anden kompatibel Brainlab-software efter udgivelsen af denne
vejledning. Hvis du har spørgsmål vedrørende softwarekompatibilitet, bedes du kontakte Brainlabsupport.
Hvis du kører software-versioner ud over dem, der er nævnt ovenfor, skal du kontakte Brainlabsupport for at få en afklaring vedr. kompatibiliteten med Brainlab-enheder.
Uautoriseret ændring af iPlan-systemfilerne eller patientdatafilerne er forbudt. Kontakt
Brainlab-support vedrørende vedligeholdelse af alle iPlan-relaterede filer eller
konfigurationsindstillinger.
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Kompatibilitet med medicinsk udstyr

1.4.1

Software, som ikke er Brainlab-software

Anden software, som ikke er fra Brainlab
iPlan CMF er kompatibel med operativsystemerne Microsoft Windows XP, Server 2003/2008,
Windows 7 og Windows 8. Kontakt Brainlab-support for at få detaljerede og opdaterede
oplysninger vedrørende kompatible operativsystemer.
Brainlab anbefaler at beskytte systemet med avancerede beskyttelsesforanstaltninger mod
skadelig software (f.eks. installation af en virusscanner). Vær opmærksom på, at nogle
beskyttelsesforanstaltninger mod skadelig software kan påvirke systemets ydelse negativt, f.eks.
kan indlæsning og lagring af patientdata være langsom, hvis der udføres realtidsscanninger og
hver eneste filåbning overvåges.
BEMÆRK: Brainlab-systemet er en medicinsk anordning, som skal anvendes i henhold til den
tilsigtede brug og slutbrugerlicensaftalen for systemet. Brug af tredjepart-software kan forringe
systemets pålidelighed.
Det anbefales kun at foretage vigtige operativsystemopdateringer eller
beskyttelsesforanstaltninger mod skadelig software. Driveropdateringer er ikke tilladt.
Undlad at downloade og installere opdateringer under behandlingsplanlægning. Kontakt
Brainlab-support for nærmere oplysninger.

DICOM-overenssstemmelse
DICOM-overensstemmelseserklæringen kan findes på Brainlabs hjemmeside www.brainlab.com.

Elektromedicinske systemer
Se den relevante systembrugervejledning og tekniske brugervejledning for oplysninger om
konfiguration af elektromedicinske systemer.
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1.5

Oplæring og dokumentation

Oversigt

Målgruppe
Denne brugervejledning er beregnet til kirurger og/eller disses medarbejdere.

Brainlab-oplæring
For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere, før de bruger
systemet, deltage i et uddannelsesprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Dokumentation
Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software, som skal anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt at alle brugere af systemet:
• læser denne vejledning omhyggeligt, før udstyret anvendes;
• til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger
Brugervejledning

Softwarebrugervejledninger
Instrumentbrugervejledninger

Indholdsfortegnelse
• Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
• Beskrivelse af operationsstue-systemopsætningen
• Detaljerede softwareanvisninger
Detaljerede anvisninger for instrumenthåndtering

Vejledning til rengøring, des- Detaljer vedrørende rengøring, desinficering og sterilisering af ininficering og sterilisering
strumenter
Systembrugervejledninger

Letforståelige oplysninger om systemopsætning

Tekniske brugervejledninger

Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, inklusive data og
overensstemmelser

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0
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1.5.1

Anvendte forkortelser

Forkortelser
Denne brugervejledning kan indeholde følgende forkortelser:

16

Forkortelse

Definition

ADC Trace Map

DTI Apparent Diffusion Coefficient (tilsyneladende diffusionskoefficient)

B0

DTI-billede scannet ved b = 0 sek./mm2

BOLD

Blood Oxygen Level Dependent (afhængigt af iltniveau i blodet)

CT

Computer-tomografi

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (digital billedbehandling og kommunikation inden for medicin)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (diffusionstensor-billeddannelse)

FA

Fraktionel anisotropi

FoR

Frame of Reference (referenceramme)

HU

Hounsfield Unit (Hounsfield-enhed)

MER/S

Microelectrode Recording and Stimulation (mikroelektroderegistrering og stimulation)

MRI

Magnetic Resonance Imaging (MR-billeddannelse)

NM

Nuklearmedicin

PACS

Picture Archiving and Communication System (system til arkivering
og overførsel af billeder)

PET

Positronemissions-tomografi

SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography (enkeltfotonemissions-computertomografi)

STL

Standard Tesselation Language (standard tesselation-sprog eller
stereolitografi)

SUV

Standard Uptake Value (standardoptagelsesværdi)

CSV

Comma Separated Values (kommaseparerede værdier)
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2

INDLÆSNING OG IMPORT
AF PATIENTDATA

2.1

Software-opstart

Start af software

Start
Trin
Dobbeltklik på ikonet iPlan CMF på skrivebordet for at starte programmet og få
vist skærmbilledet til valg af behandlingsplan.

Dialogsider
Patientdata kan indlæses og importeres ved hjælp af en række dialogsider.

①
②

④

③

Figur 1
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Software-opstart

Skærmbilledlayout
På skærmbilledlayoutet vises filoplysninger og den placering, hvor patientdata læses fra og
gemmes til.
Nr.

Forklaring

Forklaring

①

Listeoverskrifter

Sortér listens data efter en overskrift, ved at klikke på den pågældende overskrift
Sortér dataene i stigende eller faldende orden - den aktuelle orden
angives af pil-ikoner ved siden af overskriftnavnet

②

Liste over tilgængelige data

Afhængigt af det aktuelle trin gør denne liste det muligt at vælge tilgængelige patientdata som f.eks. arkivtyper, patientundersøgelser
eller billedserier

③

Detaljeområde

Giver yderligere oplysninger om de valgte patientdata

④

Funktioner

Funktioner i forbindelse med dialogsiden

Dialogfunktioner
Funktioner, der vises i generelle dialoger, angives nedenfor.

18

Funktion

Forklaring

Back

Går tilbage til det forrige trin.

Cancel

Lukker den aktuelle dialog.

Next

Går videre til næste trin.

Archives

Går tilbage til valget af arkiv.

Settings

Giver mulighed for at fastlægge specifikke indstillinger for det valgte arkiv.
De mulige indstillinger varierer afhængigt af det valgte dataformat (se fra side 23).

Delete

Sletter valgte filer permanent. Softwaren beder om en ekstra bekræftelse, før
den sletter filer.
• Det er kun patientdata på harddisken, der kan slettes.
• Hvis den sidste patient bliver slettet under valg af patient, går programmet
tilbage til arkivsiden.
• Hvis der kun er én patientundersøgelse ved valget af undersøgelsen, kan
denne ikke slettes.
• Sletning af et arkiv fjerner kun posten fra arkivlisten. Ingen patientdata slettes.

Refresh

Opdaterer skærmbilledet, f.eks. når der tilføjes en ny patient til biblioteket på
harddisken.

Logfile...

Viser en logfil med ekstra oplysninger om de trin, der er udført indtil videre
(se side 20).

Select All

Vælger alle poster i den aktuelle liste.

Deselect All

Annullerer valget af alle poster i den aktuelle liste.
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Sletning af data
Valgte data kan slettes fra harddisken, selv om de er sat til at være skrivebeskyttede. Hvis
Quick Search er aktiveret (se side 25), fjerner slettefunktionen alle filer og mapper
(inklusive ikke-DICOM-filer), der ligger i patientmappen. Hvis Quick Search er deaktiveret,
fjerner slettefunktionen kun filer og mapper for én patient. Afhængigt af indstillingerne for
Alias Patient handling (se side 25) kan der også komme en meddelelse, hvis der bliver
fundet to patienter med samme ID men med forskellige navne.
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Software-opstart

2.1.1

Logfiler

Generelle oplysninger
I visse dataoverførselsdialoger er der en logfil-funktion. Denne gør det muligt at få vist logfiler,
systemet har genereret for det pågældende trin.

Aktivering af logfil-visningen
Trin
Klik på Logfile... til højre for dialogen.
Logfilen åbner i din standard-internetbrowser.

20
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2.1.2

Trin ved indlæsning og import

Generelle oplysninger
På grund af det store udvalg af scannere og lagermedier er det ikke muligt at omtale specifikke
dataformater eller individuelle overførselsprocedurer. Denne brugervejledning forklarer de
generelle procedurer for konvertering af patientdata. Kontakt Brainlab-support for at få assistance,
hvis der opstår særlige spørgsmål eller problemer.

Adgang til behandlingsplan
Hver behandlingsplan kan kun åbnes af én bruger ad gangen.

Indlæsning af flere planer
Der kan kun åbnes en behandlingsplan ad gangen. Hvis du er i gang med at redigere en
behandlingsplan og enten indlæser en anden behandlingsplan eller lukker programmet uden at
gemme, mistes alle ændringer, du har foretaget i den første behandlingsplan.

Indlæsning af data fra et flytbart medie eller netværket
Hvis du indlæser data fra et flytbart medie (dvs. USB-nøgle eller dvd) og vil fjerne mediet
under planlægningen, eller hvis du indlæser data fra et skrivebeskyttet drev, skal
behandlingsplanen først gemmes lokalt i et andet arkiv. Hvis dette ikke gøres, går vigtige
behandlingsplanoplysninger tabt. Sørg desuden for at gemme behandlingsplanen lokalt,
hvis der er indlæst data fra et netværk. Ellers går behandlingsplanoplysninger tabt, hvis
forbindelsen til netværket bliver afbrudt.

Scanningsanvisninger
På anmodning kan Brainlab-support give detaljerede scanningsanvisninger for din foretrukne
modalitet og planlagte behandlingskombination. For at opnå de bedst mulige resultater af dit
behandlingsplanlægningssystem anbefaler vi kraftigt, at du følger de anvisninger, der gives i den
pågældende scanningsprotokol.
DICOM-billeder skal have en kvadreret pixelstørrelse. Der er ingen begrænsninger for
matricens størrelse. Til eksport i Brainlab-formatet anbefales det at bruge 512 x 512 pixel
for at undgå interpolationsartefakter. Pixelstørrelse og matricestørrelse skal være
konstante i hver enkelt serie.
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Oprettelse af nye arkiver

2.2

Oprettelse af nye arkiver

Startvejledning

Aktivering af arkivoprettelse
Trin
Klik på New Archive i funktionsområdet i dialogen Load Archives, som vises, når softwaren
startes (se side 30).

Sådan vælges arkivtype

Figur 2
Trin
1.

Vælg arkivtypen ved at klikke på det ønskede navn eller ikon.

2.

Klik på Next for at fastlægge indstillingerne.

BEMÆRK: Kun aktiverede (licenserede) dataformattyper er opført i dialogen New Archive.

22
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2.2.1

Indstillinger for nye arkiver - oversigt

Tilgængelige indstillingssider
Afhængigt af den valgte arkivtype bliver du bedt om at indtaste særlige oplysninger og/eller
definere særlige indstillinger.
Indstillingerne kan til enhver tid redigeres ved at klikke på Settings i dialogen Load Archives.
Arkivtype

Forklaring

Se

Advanced Brainlab

Brainlab-filformat (xBrain)

Side 24

DICOM-import fra filsystem

DICOM-import fra diverse medier

Side 25

STL

Import af 3D-objekter eller strukturer gemt i
STL-format

Side 28

BEMÆRK: DICOM-format omfatter modaliteter som MR, CT, PET, SPECT, XR eller XA.
Røntgenangiografidatasæt (3D) importeres som XT-modalitet.
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2.2.2

Indstillinger for nye arkiver - Advanced Brainlab-format

Generelle oplysninger
Dette arkiv anvendes til at gemme behandlingsplaner oprettet i iPlan.

Fastlæggelse af indstillinger

Figur 3
Trin

24

1.

Indtast et navn for arkivet i feltet Archive Name.

2.

Gå til feltet Data Path, og klik på Browse for at navigere til det ønskede netværk eller
den lokale sti.
Eller indtast filstien for patientdataene manuelt.

3.

Markér de ønskede afkrydsningsfelter for at anvende passende indstillinger for lagring:
• Use compressed and packed file format for removable devices: Gør arkiveringen
på flytbare USB-drev hurtigere.
• Reduce transfer time for removable devices: Gør arkiveringen på flytbare enheder
hurtigere ved at udelade rådata, som ikke benyttes af navigationen.
• Delete existing patient data in target folder: Rydder op på den flytbare enhed.

4.

Klik på Test connection for at kontrollere, at filstien er gyldig.

5.

Klik på OK for at vende tilbage til dialogen Load Archives, hvor du kan indlæse arkivet
(se side 30).
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2.2.3

Indstillinger for nye arkiver - DICOM

Generelle oplysninger
Dette arkiv anvendes til import af DICOM-data fra et filsystem (f.eks. cd-rom, dvd, harddisk, flytbar
enhed eller netværkssti).

Fastlæggelse af indstillinger

Figur 4
Trin
1.

Indtast et navn for arkivet i feltet Archive Name.

2.

Gå til feltet Data Path, og klik på Browse for at navigere til det ønskede netværk eller
den lokale sti.
Eller indtast filstien for patientdataene manuelt.

3.

Fastlæg indstillinger for Alias Patient handling (se side 25).

4.

Aktivér de ønskede afkrydsningsfelter:
• Quick Search: Systemet går ud fra, at der kun findes én patient i hver mappe, og søger kun filer og mapper med tilknytning til én patient.
• Use DICOMDIR: Gør gennemsøgningen af DICOM-data hurtigere.
• Reduce memory usage: Hvis denne funktion vælges, indlæser softwaren først kun
overskriftsinformationer ved importen af DICOM-data. Det nedbringer indlæsningstiden
betydeligt. Herefter indlæses billeddataene, når de vælges under valget af billedsæt (se
side 88).

5.

Klik på Test connection for at kontrollere, at filstien er gyldig.

6.

Klik på OK for at vende tilbage til dialogen Load Archives, hvor du kan indlæse arkivet
(se side 30).

Alias Patient handling
Under Alias Patient handling kan du konfigurere indstillingerne for arkivoprettelse.
Funktion

Forklaring

Patient ID is unique

Vælg dette, hvis alle patienter med samme patient-ID skal betragtes som
identiske
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Funktion

Forklaring

Patient Name and Vælg dette, hvis patientnavn og patient-ID stemmer overens for en patieID are unique
ntmappe
Ask user

26

Vælg dette for at angive, hvordan fremgangsmåden skal være for patienter
med samme ID men med forskellige navne

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

INDLÆSNING OG IMPORT AF PATIENTDATA

2.2.4

Indstillinger for nye arkiver - DICOM PACS-import

Generelle oplysninger
Dette arkiv oprettes og konfigureres automatisk for at lette importen af DICOM-data fra et
forespørgsels-/hentningssystem. Kontakt Brainlab-support for at konfigurere ekstra PACSsystemer, hvis der er behov for dette.
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2.2.5

Indstillinger for nye arkiver - STL

Generelle oplysninger
STL er et fælles filformat, der normalt bruges af forskellige 3D-systemer til at udveksle data. Det
kan bruges til at importere og eksportere generiske 3D-modeller af objekter.
I iPlan kan du benytte STL-importfunktionen til at kontrollere geometrien på en 3D-model eller til
at planlægge en model. Så snart et STL-objekt er importeret til iPlan, er det tilgængeligt som
standardobjekt og kan ændres eller positioneres efter behov i opgaverne Object Creation (se
side 131) og Advanced Object Planning (se side 165).
Ved planlægningen af en patientspecifik model tages der normalt ikke højde for modellens
materialeegenskaber. Du planlægger modellens form og giver den videre til producenten, som
eventuelt justerer formen, glatter overfladen og f.eks. tilføjer skruehuller.
Dataene for den ændrede model sendes tilbage til dig og kan importeres til iPlan, så det bliver
muligt at kontrollere, at den samlede modelform stadig er i overensstemmelse med de kliniske
behov, før den sættes i produktion.
BEMÆRK: På grund af det mulige informationstab i forbindelse med resampling skal STL-filen
kontrolleres efter eksporten.
BEMÆRK: Som standard kan der kun importeres STL-filer med en maksimumstørrelse på 50 MB.
Denne begrænsning kan på forespørgsel justeres af Brainlab-support.

Om STL-formatet
iPlan kan importere STL-filer i binært format. På forespørgsel kan Brainlab-support give
detaljerede formateringanvisninger.

Hvornår kan STL-data importeres?
Før import af STL-data skal der indlæses eller importeres et gyldigt anatomisk patientdatasæt.

Fastlæggelse af indstillinger

Figur 5
Trin
1.
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Indtast et navn for arkivet i feltet Archive Name.
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Trin
2.

Gå til feltet Data Path, og klik på Browse for at navigere til det ønskede netværk eller
den lokale sti.
Eller indtast filstien for patientdataene manuelt.

3.

Klik på Test connection for at kontrollere, at filstien er gyldig.

4.

Vælg den ønskede objektkvalitet i rullelisten Import Quality of Objects.

5.

Vælg størrelsesenhed for objektet (mm eller tommer) i rullelisten Unit of STL Data.
BEMÆRK: Producenten skal angive den korrekte måleenhed, da det ikke er muligt at angive enheder i selve filen. Kontrollér de importerede data for at sikre, at objektstørrelsen
er som forventet.

6.

Aktivér afkrydsningsfeltet Attempt to import objects with color information for at importere objekter med de farver, du har fastlagt i iPlan.
BEMÆRK: iPlan justerer farven til det nærmeste match, hvis farven ikke kan gengives
helt præcist.

7.

Klik på OK for at vende tilbage til dialogen Load Archives, hvor du kan indlæse arkivet
(se side 30).
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Valg af et arkiv

2.3

Valg af et arkiv

Arkivvalg

Indlæsning af et arkiv
Når arkivet er oprettet, er det tilgængeligt i dialogen Load Archives.

Figur 6
Trin
1.

Vælg arkiv ved at klikke på det ønskede navn eller ikon.

2.

Klik på Next for at få vist de patientdata, der findes i arkivet.

Funktioner til arkivvalg
Funktion

Forklaring

New Archive

Hvis der endnu ikke er konfigureret et passende arkiv, gør denne funktion
det muligt at oprette et arkiv til det dataformat, du ønsker at overføre (se side
22).

Settings

Fastlæg de specifikke indstillinger for det valgte arkiv. De mulige indstillinger
varierer afhængigt af det valgte dataformat (se fra side 23).

Delete

Sletter det valgte arkiv. Patientdataene på kildefilen fjernes ikke.

Efterfølgende trin
Valgmuligheder

Se

Hvis du har valgt et DICOM- eller Brainlab-arkiv, kan du nu vælge patient.

Side 31

Hvis du valgte et STL-arkiv, kan du nu vælge den ønskede STL-fil og indlæse den i
Side 45
planen.
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2.4

Behandling af patientdata

Valg af en patient

Valg af patient
Når et arkiv er åbnet, vises patientvalgsdialogen.

Figur 7
Trin
1.

Vælg patient ved at klikke på det ønskede navn eller ikon.

2.

Klik på Next for at fortsætte.

Hvis patientnavnet eller ID’et ikke er indtastet korrekt på scanneren, sættes de automatisk
til Unknown. Kontrollér, at de valgte patientdata er korrekte.

Patientikoner
Behandlingsplan-ikoner
Angiver en anonymiseret patient
Angiver en kvindelig patient
Angiver en mandlig patient
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Funktioner til patientvalg

32

Funktion

Forklaring

Administration

Muliggør administrering af patientdata:
• Opret en kopi af patientfilen i et andet arkiv (se side 33)
• Flyt patientfilen til et andet arkiv (se side 33)
• Slet de valgte filer permanent (se side 19)

Refresh

Opdaterer skærmbilledet, f.eks. når der tilføjes en ny patient til biblioteket på
harddisken

Search

Filtrerer visningen ud fra det indtastede Patient Name eller Patient ID

Reset

Nulstiller filteret, så alle tilgængelige data igen vises
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2.4.1

Kopiering eller flytning af patientdata til et andet arkiv

Tilgængelige funktioner
Funktionerne Copy og Move findes til højre i dialogen Administration, når du klikker på knappen
Administration (se side 31).

Figur 8
BEMÆRK: Disse funktioner er kun til rådighed for formaterne DICOM og Advanced Brainlab.
BEMÆRK: For at kunne bruge disse funktioner skal der være mindst to arkiver af den valgte type
til rådighed. Se nærmere oplysninger om oprettelse af arkiv på side 22.

Kopiering eller flytning af patient

Figur 9
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Trin
1.

Markér patientfilen i dialogen Administration.

2.

Klik på Copy eller Move for at åbne dialogen Target (vist ovenfor).

3.

Markér arkivet.

4.

Klik på OK for at overføre dataene.

Overførselsstatus
Herefter skifter programmet tilbage til dialogen Administration, hvor status for
overførselsprocessen vises vha. en statusbjælke.

34
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2.4.2

Indlæsning af en behandlingsplan

Dialogen Plans
Hvis der er valgt et avanceret Brainlab-arkiv, bliver du bedt om at vælge en behandlingsplan.
BEMÆRK: Hvis der kun er én behandlingsplan til rådighed, åbner systemet den automatisk og
fortsætter til næste trin.

Figur 10

Valg af behandlingsplan
Trin
1.

Vælg behandlingsplan ved at klikke på det ønskede navn eller ikon.

2.

Klik på Load for at indlæse behandlingsplanen.
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2.4.3

Import af DICOM-data

Valg af undersøgelse
Hvis du importerer DICOM-data og de indlæste patientdata indeholder flere undersøgelser, bliver
du bedt om at vælge en patientundersøgelse.
BEMÆRK: Hvis der kun er én patientundersøgelse til rådighed, åbner systemet den automatisk
og fortsætter til næste trin.

Figur 11
Trin
1.

Vælg patientundersøgelsen ved at klikke på det ønskede navn eller ikon.

2.

Klik på Next for at fortsætte til valg af billedserie.

Valg af billedserie
Du bliver nu bedt om at vælge billedserie. Billedserien omfatter alle de billeddata, der er gemt til
en given undersøgelse for en enkelt patient.
BEMÆRK: Hvis der kun er én billedserie til rådighed, åbner systemet den automatisk og
fortsætter til næste trin.
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Figur 12
Trin
1.

Vælg billedserie ved at klikke på det ønskede navn eller ikon.

2.

Klik på Next for at fortsætte til valg af billedsæt.

Dialogen Advanced Data
Den følgende Advanced Data-dialog åbnes. Her kan du vælge billedsæt og tilføje indstillinger.

Figur 13

Avancerede datafunktioner
Funktion

Forklaring

Manipulation...

Justér retningen på de indlæste billeder (se side 39)

Sorting...

Sortér billeddataene efter bestemte kriterier (se side 42)
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Funktion

Forklaring

Delete Slices...

Slet skiver i det valgte billedsæt (se side 41)

Dicom Info...

Vis DICOM-informationer om det viste billede (se side 43)

BEMÆRK: Disse funktioner er kun til rådighed for 3D-datasæt.

Valg og gennemsyn af billedsættet
Trin

38

1.

Vælg billedsæt ved at klikke på det ønskede navn eller ikon.

2.

Kontrollér, at de billedsætinformationer, der gives nederst til venstre i skærmbilledet, er
korrekte. De givne informationer varierer, afhængigt af det valgte datasæt.

3.

Gennemgå billedsættets egnethed ved hjælp funktionerne på af værktøjslinjen til højre for
billedvisningen (se side 59).

4.

Klik på Next for at fortsætte til iPlan Navigator (se side 53).
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2.4.4

Orientation

Generelle oplysninger
Hvis patienten er scannet i aksial (maveleje eller rygleje) position, men med hovedet vippet til
siden og med tilsvarende gantryhældning, vises mærkningen af de koronallignende
scanningsdata ikke korrekt af navigationssoftwaren. Du kan korrigere for dette ved at eksportere
dataene fra scanneren som et koronalt datasæt eller ændre mærkningen fra aksial til koronal i
iPlan ved hjælp af de funktioner, der er beskrevet på side 39.
BEMÆRK: Nogle scannere og medicinske informationsformater har ikke
billedretningsinformationer i billedoverskriften.

Adgang til retningsfunktioner

Figur 14
Trin
1.

Vælg det ønskede billedsæt i dialogen Advanced Data (vises, så snart dataene er blevet
indlæst).

2.

Klik på Manipulation... i valgområdet til højre for dialogen for at åbne dialogen Orientation (vist ovenfor).

Tilgængelige retningsfunktioner
Funktion

Forklaring

Flip A-P
Flip H-F

Vend det valgte billede i retningen A-P (anterior-posterior), H-F (hoved-fod)
og L-R (venstre-højre).

Flip L-R
Rotate A-P
Rotate H-F

Rotér det valgte billede i retningen A-P (anterior-posterior), H-F (hoved-fod)
og L-R (venstre-højre).

Rotate L-R
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Funktion

Forklaring

Undo

Fortryd den seneste ændring.

Reset

Nulstil alle foretagne ændringer.

Modality

Det scannede datasæts modalitet (CT, MR, X-Ray, NM, XT, OT eller Ultrasound) kan vælges her, hvis det ikke allerede forud er fastlagt på scanneren.

Submodality

Der kan vælges en passende undermodalitet for den aktuelle modalitet, hvis
det ikke allerede er forud fastlagt på scanneren:
• CT = Angio kan vælges
• MR = Angio, functional, T1, og T2 contrast kan vælges
• X-Ray = ingen undermodalitet til rådighed
• NM = PET og SPECT kan vælges
• XT = XA (angiografi)
• OT = SC kan vælges

For patientretningen kan der vælges Prone, Supine, Decubitus Left eller
Decubitus Right, hvis retningen ikke allerede forud er fastlagt på scannePatient orientati- ren.
on
BEMÆRK: Hvis Unknown er defineret automatisk, skal du kontrollere, at
den rigtige valgmulighed for billeddataene er valgt, inden du fortsætter.

Scan direction

Vælg enten Head first eller Feet first.
BEMÆRK: Hvis Unknown er defineret automatisk, skal du kontrollere, at
den rigtige valgmulighed for billeddataene er valgt, inden du fortsætter.

Image Type

Vælg Axial, Coronal, Sagittal eller Unknown som billedtyperetning.
BEMÆRK: Hvis Unknown er defineret automatisk, skal du kontrollere, at
den rigtige valgmulighed for billeddataene er valgt, inden du fortsætter.

Series comment Vis kommentarer indtastet af scanneroperatøren.

Tilgængelige visningsfunktioner
Der er adgang til ekstra visningsfunktioner via værktøjslinjen til højre for billedvisningen (se side
59).

Efterfølgende trin
Trin
Når indstillingerne er valgt, skal du klikke på Yes i den forespørgsel, som vises, for at bekræfte
de foretagne ændringer.
Derefter skiftes der tilbage til dialogen Advanced Data.
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2.4.5

Sletning af skiver

Generelle oplysninger
Hvis du har importeret DICOM-data, kan du slette skiver fra det valgte billedsæt.

Sletning af skiver

Figur 15
Trin
1.

Klik på Delete Slices... i funktionsområdet.

2.

Gå til Delete slices from [x] to [x], og angiv den serie af skiver, der skal slettes.
Eksempel: skive 1 til 10.

3.

I Delete every... [x] slice kan du bestemme, om alle skiver i den angivne serie skal slettes, eller om nogle skiver skal springes over.
Eksempel: Foretag følgende indtastning, hvis du ønsker at slette skive 10, 20 osv.: Delete
every... [10] slice.

4.

Klik på Delete Slices for at bekræfte sletningen.

BEMÆRK: Hvis du endnu ikke er gået ud af dialogen Delete Slices, kan du fortryde sletningen
med knappen Undo.
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2.4.6

Sortering af billeder

Generelle oplysninger
iPlan indlæser DICOM-billeder hver for sig. Derfor skal de grupperes som billedsæt. Visse
standardindstillinger kan ikke ændres. Standard-DICOM-datasæt som f.eks. CT eller MR er
normalt allerede korrekt grupperet. Afhængigt af de anvendte scannerindstillinger kan de nedenfor
beskrevne indstillinger dog ændres, så DICOM-billeder kan grupperes korrekt med det ønskede
datasæt.

Adgang til Sorting

Figur 16
Trin
1.

Markér det ønskede billedsæt i dialogen Advanced Data, som vises, så snart dataene er
blevet indlæst.

2.

Klik på Sorting... i valgområdet til højre for dialogen for at åbne dialogen Sorting... (vist
ovenfor).

Valg af parametre
Trin

1.

Vælg en eller flere af de følgende sorteringsparametre ved at klikke på de respektive afkrydsningsfelter:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2.

Klik på OK for at gemme parametrene og gå tilbage til dialogen Advanced Data. Billederne vises sorteret efter de valgte parametre.

Sorteringsparametrene har ingen indflydelse på den faktiske rækkefølge for billedskiverne.
Hver skive beholder sin egen x-, y-, z-position og sikrer således en korrekt placering.
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2.4.7

DICOM-informationer

Visning af DICOM-informationer
Klik på Dicom Info... i dialogen Advanced Data (se side 37) for at få vist dialogen File display.
Denne dialog viser DICOM-overskriftsinformationer, som de er skrevet af scanneren.

File display-dialogen

③

①

②

Figur 17
Nr.

Forklaring

①

Filnavn og filplacering

②

Viser DICOM-overskriftsinformationerne

③

Hvis du klikker på Editor, kan du redigere DICOM-overskriftsinformationerne eller gemme
dem på en anden placering.
Filen vises i Notepad-editoren, hvor du kan ændre den og/eller gemme den på din foretrukne placering.

BEMÆRK: Under importen af DICOM-data skal det omhyggeligt kontrolleres, at alle generelle
DICOM-informationer (f.eks. modalitet, patientnavn, fødselsdato) er fortolket korrekt af iPlan, og
at de informationer, der er sendt fra scanneren, er korrekte.
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2.5

Tilføjelse af patientdata

Import af nye DICOM-data

Generelle oplysninger
Hvis du allerede har indlæst patientdata og indlæser nye DICOM-data for patienten, har du
mulighed for at flette de nye data med de eksisterende patientdata eller oprette en separat
patientfil.

Tilføjelse af data
Når du har importeret dataene (se side 36), bliver du spurgt, om du ønsker at tilføje de nye data til
de eksisterende patientdata.

Figur 18
Valgmuligheder
Klik på Merge for at tilføje de nye data direkte til de eksisterende patientdata.
Klik på New Patient for at oprette en separat patientmappe.
Vælg afkrydsningsfeltet Create new study [...], og klik på Merge for at oprette en ny undersøgelse for den pågældende patient.
Klik på Cancel for at afbryde importen af nye data.

Efterfølgende trin
Når dataimporten er afsluttet, skal du klikke på View and Adjustment og derefter OK i iPlan
Navigator (side 52) for at gå videre til visningsfunktionerne.
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2.5.1

Import af STL-data

Generelle oplysninger
Når du har indlæst et anatomisk patientdatasæt, kan du importere STL-data til planen.

Import af STL-data

Trin
1.

Opret et nyt STL-arkiv (se side 28), hvis dette ikke allerede er gjort.

2.

Åbn dialogen Load Archives (se side 30), vælg STL-arkivet, og klik derefter på Next.
Dialogen Files åbnes (se ovenfor).

3.

Vælg den fil, du vil importere til behandlingsplanen.
Om nødvendigt kan du justere objektkvaliteten ved at benytte rullelisten Import Quality
of Objects eller skydebjælken Resolution. Som standard er objektkvaliteten den indstilling, du fastlagde ved oprettelsen af det nye arkiv.

4.

Klik på Import for at tilføje STL-dataene til behandlingsplanen og gå videre til iPlan Navigator (se side 53).

Resultatet af STL-importen er en approksimation af den oprindelige model. Informationstab
under konverteringen afhænger af de kvalitetsindstillinger, der blev valgt i STL Importdialogen. Højkvalitetsbilleder giver en bedre approksimation.
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3

OVERSIGT OVER
PROGRAMMET

3.1

Introduktion til iPlan

Oversigt

Systemydelse
iPlan’s ydelse afhænger af operativsystemet og computerplatformen.
For at optimere softwarens ydelse bør det undgås at køre unødvendige programmer parallelt med
iPlan.

Ekstra iPlan-moduler
Der er flere iPlan-moduler til rådighed, f.eks. til kranieapplikationer. Hvis du har købt mere end et
modul, skal du kontrollere, at du har startet det rigtige modul ved at kontrollere produktlogoet
nederst til højre på skærmen.

Figur 19
Der er en separat softwarebrugervejledning til hvert enkelt iPlan-modul. Kontakt Brainlabsupport for nærmere oplysninger.
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3.1.1

Billeddata og forkortelser

Kompatible billedtyper
Følgende billedtyper kan overføres til iPlan:
• CT (med/uden kontraststof)
• MR (med/uden kontraststof)
• Nuklearmedicinske data (PET, SPECT)
BEMÆRK: På forespørgsel kan Brainlab-support give detaljerede scanningsanvisninger.

Verificering af billeddata
iPlan indeholder funktioner til måling og/eller beregning af afstande, volumener, diametre,
vinkler, punktlokationer (i kartesiske koordinatsystemer) osv. ud fra billeddata. For at
undgå at skade patienten pga. sådanne målinger og beregninger skal brugeren verificere
de anvendte billeddata for at sikre, at de er egnede til disse formål.
Billeddataenes egnethed skal fastslås, vedligeholdes og jævnligt kontrolleres af både
billeddataenes bruger og leverandør (f.eks hospitalets radiolog) i henhold til følgende
retningslinjer:
• Både billeddataenes bruger (f.eks. iPlan-brugeren) og billedleverandøren skal være
opmærksomme på, at de leverede billeddata skal anvendes af iPlan til geometriske målinger
og beregninger.
• Brugeren af billeddataene har ansvaret for at angive de billeddatakrav, der er relevante i
forhold til det givne anvendelsestilfælde (f.eks. rumlig nøjagtighed), over for billedleverandøren.
• Billedleverandøren har ansvaret for at levere billeddata, som opfylder de krav (f.eks. rumlig
nøjagtighed), der er stillet af billeddataenes bruger.
• Billedleverandøren har ansvaret for at kontrollere, at de leverede billeddata opfylder kravene
(f.eks. ved jævnligt at kalibrere scanneren og foretage fantomtests ved hjælp af iPlanmålefunktionen).
• Brugeren af billeddataene og billedleverandøren skal være opmærksomme på, at hverken
Brainlab eller softwaren kan kontrollere patientspecifikke data, som anvendes sammen med
iPlan i specifikke anvendelsestilfælde.
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3.1.2

iPlan-arbejdsgang

Generelle oplysninger
Eksempelarbejdsgangen til oprettelse af en behandlingsplan med iPlan er vist nedenfor.
For at få adgang til planlægningsopgaverne i arbejdsgangen kan du:
• arbejde dig igennem planlægningsopgaverne i den nedenstående rækkefølge via området
Navigator (se side 52);
• vælge planlægningsopgaver i den rækkefølge, du foretrækker, via iPlan Navigator (se side
53).
BEMÆRK: Du kan også springe over opgaver, der ikke er nødvendige til den aktuelle
behandlingsplanlægning.

Standardarbejdsgang
Behandlingsplanfase

Planlægningstrin

Se

Scanning af patienten

Scanningsanvisninger

Indlæsning/import af data

Side 17

Visning og justering

Side 65

Registreringspunkter

Side 103

Billedfusion

Side 115

Oprettelse af objekt

Side 131

Avanceret objektplanlægning

Side 165

Baneplanlægning

Side 173

Lagring af behandlingsplanen

Side 207

Eksport af behandlingsplanen

Side 213

Billeddata

Planlægning

Afsluttende trin
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Brugergrænseflade

3.2

Brugergrænseflade

Hovedskærmbillede

Generelle oplysninger
Hovedskærmbilledet vises, når der er blevet valgt en planlægningsopgave i området Navigator
(se side 52) eller i iPlan Navigator (se side 53).

Skærmbilledlayout

①

②

③

④

⑤
Figur 20
Nr.

50

Forklaring

Se

①

Planlægningsområde med billedvisninger

Side 57

②

Værktøjslinjefunktioner

Side 59

③

Navigator-område

Side 52

④

Funktionsområde

Side 53

⑤

Faneblade til valg af visningsmuligheder for hver planlægningsopgave

Side 56
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3.2.1

Oversigt over dialoger

Generelle oplysninger
Når bestemte funktioner åbnes, åbner en separat dialog, hvor du kan fastlægge diverse
indstillinger.

Skærmbilledlayout (eksempel)

Figur 21

Generelle funktioner
Funktion

Forklaring

OK

Gemmer ændringerne og lukker dialogen

Cancel

Lukker dialogen uden at gemme ændringerne
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3.2.2

Navigator-området

Layout

⑥

⑦

⑧

⑤
④
③
②
①

Figur 22
Nr.

Forklaring

①

Åbner iPlan Navigator, så det bliver muligt at vælge planlægningsopgaver i ønsket rækkefølge (se side 53).

②

Åbner den næste planlægningsopgave.

③

Næste planlægningsopgave (markeret med blåt).

④

Aktuel planlægningsopgave (markeret med gult).

⑤

Patientnavn, -ID og navn på behandlingsplan.

⑥

Åbner en pdf med softwarebrugervejledningen til iPlan.

⑦

Minimerer iPlan-vinduet, så det kun er åbent i baggrunden.

⑧

Lukker iPlan-softwaren (se side 226).

Valg af en planlægningsopgave
Valgmuligheder
Klik på Next for at gå til næste planlægningsopgave.
Klik på Go To... for at åbne iPlan Navigator og vælge en anden planlægningsopgave.
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3.2.3

iPlan Navigator

Layout

②

①

Figur 23
Nr.

Forklaring
Tilgængelige planlægningsopgaver.
Færdige planlægningsopgaver er markeret med et flueben.

①
②

Beskrivelse af den valgte planlægningsopgave.

BEMÆRK: Er planlægningsopgaven grå, angiver det, at opgaven ikke er tilgængelig, enten fordi
den ikke er relevant for de indlæste data eller fordi funktionen ikke er omfattet af din licens.

Valg af en planlægningsopgave
Valgmuligheder
Du åbner en planlægningsopgave ved at vælge opgaven og klikke på OK, eller ved at dobbeltklikke på opgaven.
Du kan gå ud af iPlan Navigator uden at vælge en opgave ved at klikke på Cancel.
Softwaren skifter tilbage til det foregående skærmbillede.
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3.2.4

Funktionsområdet

Generelle oplysninger

Figur 24
De specifikke funktioner til hver planlægningsopgave er tilgængelige i funktionsområdet.
Eksemplet nedenfor viser funktionsområdet for planlægningsopgaven Registration Points.

Synlighed for de planlagte elementer
Øje-symboletud for hver post på listen angiver, om det planlagte element (f.eks. et
registreringspunkt eller et oprettet objekt) er synligt i billedvisningerne.
Valgmuligheder
Dette ikon vises, når du tilføjer et emne til listen. Det angiver, at du endnu ikke har tilføjet det planlagte element til billedvisningerne (f.eks. ved at positionere et registreringspunkt i billedet).
Når du har tilføjet det planlagte element til billedvisningerne, betyder et åbent øje, at
det planlagte element er synligt.
Klik på øje-symbolet for at skjule elementet.
Et lukket øje-ikon betyder, at det planlagte element er skjult.
Klik på øje-symbolet for at få vist det planlagte element igen.

54

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

OVERSIGT OVER PROGRAMMET

Justering af egenskaber og farve for det planlagte element
Valgmuligheder

Ved klik på farveikonet ud for en post på listen åbnes
dialogen Select Color, hvor du kan vælge en farve for
det planlagte element.
Vælg en farve på paletten, og klik på OK for at bekræfte.

Ved klik på egenskaber-ikonet ud for en post på listen
åbnes dialogen Properties, hvor du kan ændre det
planlagte elements navn/farve.
Bestem et navn og vælg en farve i paletten.
Klik på OK for at bekræfte dine valg.
BEMÆRK: Yderligere tilgængelige indstillinger for en
bestemt planlægningsopgave er beskrevet i det pågældende kapitel.
BEMÆRK: Hvis Advanced 3D er aktiveret, vises nogle
objekter muligvis med en særlig farve (se side 93).

Generelle funktioner
Afhængigt af den valgte planlægningsopgave kan følgende generelle funktioner være til rådighed i
funktionsområdet:
Funktion

Forklaring

Undo/Redo

Fortryd eller gentag ændringer, du har foretaget i en planlægningsopgave.

Statusbjælke

Vises i forbindelse med visse handlinger (f.eks. åbning af en behandlingsplan). Disse handlinger kan afbrydes ved at klikke på Cancel (vises under
statusbjælken).

BEMÆRK: Planlægningsopgavespecifikke funktioner er beskrevet sammen med den pågældende
planlægningsopgave.
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3.2.5

Faneblade

Generelle oplysninger
Med fanebladene kan du vælge visningsmuligheder for planlægningsområdet. Udvalget af
faneblade afhænger af den planlægningsopgave, du er i.

Tilgængelige faneblade

Figur 25
• Overview (side 79)
• 4 Views og 8 Views (side 82)
• X-ray Images (side 84)
• Other Images (side 85)
• Multiple Sets (side 86)
• Plan Content (side 87)
BEMÆRK: Andre faneblade, der er specifikke for en planlægningsopgave, er beskrevet sammen
med den pågældende opgave.
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3.2.6

Billedvisninger i planlægningsområdet

Generelle oplysninger
De billeder, der er indeholdt i behandlingsplanen, præsenteres i forskellige visninger i
planlægningsområdet. Du kan udføre de fleste planlægningsfunktioner direkte i billedvisningerne.

Layout for planlægningsområdet
Afhængigt af den valgte planlægningsopgave og det valgte visningsfaneblad er følgende
billedvisninger mulige:
• 3D-visning
• Visning af skiver (aksiale, sagittale eller koronale)
• Rekonstruktioner eller skråt rekonstruerede billeder

①
②

③

④

Figur 26

Forklaring til planlægningsområdet
Nr.
①

Forklaring
Pileknap: Giver adgang til at se konfigurationsmuligheder (se side 70).
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Nr.

Forklaring
Rekonstruktionsvisninger viser billeder, der er blevet rekonstrueret ud fra originale billedskiver. Følgende informationer vises i rekonstruktionsvisninger:

• Den retning, der angives i den første linje i parenteser, er den retning, hvori billedsættet
oprindeligt blev taget.
• Den retning, der angives i anden linje, er den rekonstruerede visning af billedet.
• Scanningstypen (f.eks. MR eller CT) og det nummer, der identificerer scanningssættet
(f.eks. #1) vises også.
Visninger af originale skiver viser billedskiverne, som de oprindeligt blev scannet (aksialt,
koronalt eller sagittalt). I visninger, som gengiver originale billedskiver, vises følgende informationer:
②

• Den første linje angiver scanningstypen (f.eks. MR eller CT) og det nummer, der identificerer scanningssættet (f.eks. #1) samt scanningsretningen.
• Den anden linje angiver nummeret på den aktuelle skive i scanningssættet.
En tilpasset retning angiver f.eks., at billedsættet er rejusteret som beskrevet på side
67, eller at det er blevet AC/PC-lokaliseret.

BEMÆRK: Tilpasset retning er ikke tilgængelig for 2D-visninger, som viser den oprindelige skiveretning.
BEMÆRK: Tilpassede retninger vises kun i iPlan og i Brainlab-navigationssoftwaren.
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③

Bogstaverne i den yderste kant af visningerne angiver billedets retning:
• A (anterior), P (posterior)
• L (venstre), R (højre)
• H (hoved), F (fod)

④

Patientikon, som angiver de viste billeders retning.
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3.2.7

Værktøjslinje og funktionsknapper

Generelle oplysninger
Afhængigt af, hvilket faneblad, der er valgt i planlægningsområdet, kan værktøjslinjen og
billedvisningerne indeholde de nedenfor viste funktioner.
• Funktionsknapper med en grå baggrund står til rådighed i værktøjslinjen (se side 50).
• Funktionsknapper med en sort baggrund er til rådighed i de enkelte billedvisninger. Anvendelse
af disse knapper har kun indflydelse på den visning, hvori knappen bliver valgt (se side 70).

Billedvalgsknapper
Knap

Forklaring

Se

Slice and Image Set Selection: Til valg af scanningsbilleder,
der skal vises i planlægningsvisningerne

Side 184

Browse Slice: Til gennemsyn af enkelte billedskiver i stigende
eller faldende rækkefølge

Side 193

Browse Slices: Til gennemsyn af flere billedskiver i stigende elSide 193
ler faldende rækkefølge

• I rekonstruktionsvisninger kan du benytte Depth Scrolling til
at bladre igennem scanningsrekonstruktioner langs den akse,
der angives af patientikonet (vist nederst til venstre i billedvisSide 193
ningen).
• I skivevisninger kan du benytte Slice Scrolling til at bladre
igennem tilgængelige skiver

Knapper for visningsmuligheder
Knap

Forklaring

Se

Options: Giver adgang til avancerede visningsmuligheder

Side 194

Pan and Recenter: Til recentrering og visning af lodrette og vandrette
Side 194
planer, som kan anvendes til justering af rekonstruktionsplanerne

Recenter View: Nulstiller 3D-scenens position i visningen, hvis den
blev ændret ved panorering

Side 70

View Types: Vælg den visningstype, der skal vises (f.eks. planer, 3D
eller objekter)

Side 74
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Knap

Forklaring

Se

View Orientation: Til ændring af visningsretningen

Side 73

Composing Options: Til kontrol af to billedskiver fra forskellige billedSide 76
sæt, der er blevet fusioneret

Zoom-knapper
Knap

Forklaring

Se

Zoom In/Out: Til øgning eller mindskning af billedforstørrelsen

Side 195

Full Screen: Forstørrer den aktuelle visning til fuld skærm

Side 72

Gråtonefordelingsknapper
Knap

Forklaring

Se

Windowing: Til justering af gråtonefordelingen i de viste billeder

Side 196

Advanced Windowing: Giver avancerede muligheder for justering af gråværdi-, Hounsfield- eller SUV-fordelingen i det valgte Side 197
billede

Knapper til måling og mærkning
Knap
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Forklaring

Se

Measure Hounsfield Units: Til måling af Hounsfield-enhederne i op
til tre punkter i en billedskive (tilgængelig for CT-billedsæt)

Side 201

Measure Values: Til måling af værdien (f.eks. grå eller SUV) i op til
tre punkter i en billedskive (tilgængelig for SPECT- eller PET-billedsæt)

Side 201

Measure Distances: Til måling af afstanden mellem op til tre punktpar i en billedskive

Side 203

Measure Angles: Til måling af vinklen mellem tre punkter i en billedskive

Side 203
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Knap

Forklaring
Add/Remove Points: Til tilføjelse og fjernelse af punkter i et billedsæt

Se
Side 204

Ekstra knapper
Knap

Forklaring

Se

Screenshot: Tager skærmbilleder af de viste visninger og dialoger

Side 206

Save Treatment Plan: Gemmer ændringer til den aktuelle behandlingsplan

Side 207

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

61

Brugergrænseflade

3.2.8

Muse-/tastaturgenveje

Generelle genveje
Genvej

Handling

Musehjul
Du kan også benytte op-/ned-pilene på tastaturet til at rulle frem/tilbage skive for skive.

Bladre gennem billeder skive for skive

Musehjul + SHIFT
Du kan også benytte tasterne Pg Up/Pg Dn på
tastaturet til at bladre tre skiver frem/tilbage ad
gangen.

Bladre igennem billeder i intervaller på tre eller syv skiver (afhængigt af om du er i fanebladet 4 Views eller 8 Views)

Højre museknap

Justerer 3D-objektet op, ned, venstre, højre i
3D-visningen

CTRL + venstre museknap

Som funktionen Pan and Recenter (se side
194)

CTRL + musehjul

Zoom ind og ud på billeder (se side 195)

Dobbeltklik på et punkt, der er angivet i funktionsområdet
Hvis du dobbeltklikker på en bane i listen, centreres visningen til denne banes målpunkt.

Recentrerer visningen til et bestemt punkt,
f.eks. et registreringspunkt

Dobbeltklik på et objekt/et interesseområde, der Recentrerer visningen til midten af objektet/
er angivet i funktionsområdet
interesseområdet
Dobbeltklik på et mærket punkt under fanebladet Plan Content (se side 87)
Hvis du f.eks. åbner fanebladet Overview, er
visningerne centreret i det valgte punkt.

Recentrerer visningen til et mærket punkt (se
side 194)

Dobbeltklik på et billedsæt på fanebladet Plan
Content (se side 87)
Vælger et billedsæt til præsentation i visninHvis du f.eks. åbner fanebladet Overview, vises gerne
det valgte billedsæt i visningerne.
Print Screen-tast

Tager et billede af det aktuelle skærmbillede

CTRL + S

Gem plan

CTRL + Z

Fortryd

CTRL + Y

Gentag

CTRL + 0

Nulstil visning (zoom og zoommidte)

Genveje i planlægningsopgaver
Planlægningsopgave

Oprettelse af objekt

Billedfusion
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Genvej

Handling

Klik på højre museknap i det område, der skal slettes.

Sletter det område, der er oprettet med Brush (se side 136)

Dobbeltklik i visningen
(Dialogen Band Thresholding, se
side 145).

Fokuserer på et interesseområde (ROI)

Klik på venstre museknap og flyt
musen til venstre/højre for at skifte
mellem blå/gule billeder.

Skifter mellem gule og blå billeder

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

OVERSIGT OVER PROGRAMMET

Planlægningsopgave

Genvej

Planlægning af registreringspunkter

ALT + klik på venstre museknap
Slip ALT-tasten, og klik på den ven- Tilføj et nyt registreringspunkt
stre museknap for at justere punktets position.

Alle planlægningsopgaver, hvor Add/Remove
Points er tilgængelig (se
side 204)

ALT + klik på venstre museknap
Slip ALT-tasten, og klik på den ven- Tilføj et nyt mærket punkt
stre museknap for at justere punktets position.
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Brugergrænseflade
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4

VISNING OG JUSTERING

4.1

Indledning

Oversigt

Generelle oplysninger
Planlægningsopgaven View and Adjustment indeholder faneblade, hvor du kan få vist alle
patientbilleder og konfigurere visningsmuligheder. Du kan vælge denne planlægningsopgave på
ethvert tidspunkt i planlægningen for at se planlagte elementer i behandlingsplanen.
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Indledning

4.1.1

View and Adjustment-funktioner

Hovedskærmbillede

Figur 27

Tilgængelige funktioner

66

Funktion

Forklaring

Se

Align

Korrigerer billedernes placering i visningen

Side 67

Reset

Gendanner billedplaceringen

Side 67

Import

Side 68

Export All

Tilføjer billeder (f.eks. skærmbilleder) til behandlingsplanen og eksporterer dem separat

Bone in 3D

Viser en knogleoverflade i 3D-visningen

Side 80

Side 69
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4.2

Visning og justering af billeder

Placering af billeder

Generelle oplysninger
Hvis billederne i visningerne ikke er placeret, som du ønsker det, kan du korrigere deres placering
i Image Set Alignment-delen af Functions-området.

Placering af billeder

①

②

③

Figur 28
Trin
1.

2.

Klik på Align i området Functions.
Flyt billedet op, ned, til venstre eller til højre ved at anbringe musen midt i billedet, indtil musemarkøren vises som en hånd ①. Træk billedet til den ønskede
position.
Rotér billedet ved at anbringe musen uden for billedet, indtil musemarkøren vises som en hånd med en pil ②. Justér rotationen efter behov.

Ved placeringen af billeder angiver billedinformationerne øverst til højre i visningerne ③, at
visningen er en ”tilpasset” retning. Den tilpassede retning vises kun i iPlan- og Brainlabprogrammer til billedstyret kirurgi, som understøtter denne funktion.

Nulstilling af retning
Klik på Reset for at gendanne den oprindelige skivesætretning.
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Visning og justering af billeder

4.2.1

Import og eksport af billeder

Generelle oplysninger
I funktionsområdets Image-afsnit kan du tilføje billeder som f.eks. skærmbilleder, fotografier osv.
i forskellige formater (f.eks. BMP, PNG, JPEG osv.) til behandlingsplanen og eksportere dem til
fremtidig brug. Du kan søge efter disse billeder på din computer.

Import af billeder

Figur 29
Trin
1.

Åbn fanebladet Other Images (se side 85).

2.

Klik på Import i området funktions.

3.

Åbn billedfilen i dialogen Browse.

4.

Klik på OK for at importere filen.
Derefter er billedet tilgængeligt i fanebladet Other Images.

BEMÆRK: Via Import kan du importere forskellige billedfiler i diverse formater fra en hvilken som
helst kilde, f.eks. skærmbilleder. Derfor mærkes alle importerede billedfiler i rødt
med ”Uncontrolled Information”. Verificér, at billedet er relevant for den aktuelle patient.
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Eksport af billeder
Eksportfunktionerne er til rådighed, så snart der er taget et skærmbillede, eller der er importeret et
eksternt billede ved hjælp af Import.

Figur 30
Trin
1.

Klik på Export All for at eksportere alle skærmbilleder eller billeder.

2.

Vælg eksportdestination i dialogen Browse.

3.

Klik på OK for at eksportere filen/filerne.
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4.3

Konfiguration af visninger

Visningsknapper

Generelle oplysninger
Under planlægningen kan knapperne i billedvisningerne benyttes til at konfigurere forskellige
visningsmuligheder. Det gør det muligt at ændre en enkelt visning i et visningsfaneblad.
De beskrivelser af visningskonfigurering, der gives her, er gyldige for alle planlægningsopgaver.

Adgang til visningsknapperne
Trin
Klik på pileknappen i øverste venstre hjørne af visningen.
BEMÆRK: Visningsknapper er som standard deaktiverede.

Figur 31

Tilgængelige knapper
De tilgængelige knapper varierer afhængigt af visningen og det valgte visningsfaneblad.

View Types (side 74)

View Orientation (side 73)

Composing Options (side 76)

Full Screen (side 72)
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Browse Slice (side 193)

Recenter View: Nulstiller 3D-scenens position i visningen, hvis den blev ændret ved
panorering

Advanced Windowing (side 197)

Slice and Image Set Selection (side 184)
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Konfiguration af visninger

4.3.1

Fuld skærm

Generelle oplysninger
Knappen Full Screen er tilgængelig i alle visninger og gør det muligt at sætte visningen op i fuld
skærmstørrelse.

Aktivering af fuld skærm

①

②

Figur 32
Trin
1.
2.

72

Klik på knappen Full Screen i en hvilken som helst visning for at få visningen
op i fuld skærmstørrelse ①.
Klik på Full Screen igen for at gendanne den tidligere skærmvisningsstørrelse ②.
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4.3.2

Visningsretning

Generelle oplysninger
I nogle visninger giver knappen View Orientation mulighed for at ændre visningsretningen.

Valg af visningsretning

①

②

Figur 33
Trin
Klik på View Orientation for at få vist retningsmulighederne.
• Visningsmuligheder for skiver ①
1.

• Visningsmuligheder for 3D ②
BEMÆRK: Der er yderligere visningsmuligheder for skiver, hvis du har oprettet
objekter med høj opløsning i Object Planning (se side 160).

2.

Vælg retning.
Visningen opdateres iht. indstillingen.
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Konfiguration af visninger

4.3.3

Visningstyper

Generelle oplysninger
I 3D-visninger giver knappen View Types mulighed for at vælge, hvilken type 3D-visning, der skal
vises (planer, 3D, objekter).
Afhængigt af systemkonfigurationen er der forskellige visualiseringsmuligheder til rådighed (se
side 93).

Fastlæggelse af visningstype

Figur 34
Trin
1.

2.
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Klik på View Types for at få vist visningstypemulighederne (se side 75).
Vælg visningstype.
Visningen opdateres iht. indstillingen.
BEMÆRK: Du kan vælge, hvilke planer, der skal vises (aksiale, koronale, sagittale), og
om der skal vises 3D-objekter i fanebladet Viewing Options via knappen Options (se
side 186).
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Visningstypemuligheder
Valgmuligheder

①

①
②
②

Klik på Planes for at få vist segmenterede objekter ② og
planrekonstruktioner ①
BEMÆRK: Planernes positioner kan ændre sig i overensstemmelse med eventuelle justeringer, der er foretaget i
2D-visningen.

Klik på 3D for at få vist en tredimensionel visning af hele
scanningsområdet, inklusive alle planlagte objekter

Klik på Objects for at få en tredimensionel visning af alle
planlagte objekter

BEMÆRK: Se side 93 for at få oplysninger om flere avancerede 3D-visningsmuligheder.
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Konfiguration af visninger

4.3.4

Sammensætningsmuligheder

Generelle oplysninger
Knappen Composing Options gør det muligt at kontrollere to billedskiver fra forskellige datasæt,
der er blevet fusioneret.
BEMÆRK: Denne knap står kun til rådighed i den øverste venstre visning og de nederste
visninger under fanebladet Multiple Sets (hvor overensstemmende billedskiver fra forskellige
datasæt vises).

Valg af sammensætningsmuligheder

Figur 35
Trin
1.

2.

Klik på Composing Options for at få vist de muligheder, der står til rådighed.
Vælg den ønskede sammensætningsmulighed.
Visningen opdateres iht. indstillingen.
BEMÆRK: Sammensætningsmuligheder er beskrevet fra side 76.

Valgmuligheden Spyglass
Klik på Spy Glass for at sammenligne et defineret område af referenceskiven (skive fra øverste
højre visning) med skiven i den aktuelle billedvisning.

①

①

Figur 36
Valgmuligheder
Placér rammen ① over det pågældende område, og verificér referenceskiven og den aktuelle
billedskive ved at sammenligne området inden for og ved rammens kanter.
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Valgmuligheder
Du kan ændre rammens størrelse ved hjælp af musemarkøren ved at klikke/trække i rammens
kant.

Valgmuligheden Amber/Blue
Klik på Amber/Blue for at sammenligne detaljer i hele referenceskiven (skive fra øverste højre
visning) med skiven i den aktuelle billedvisning. Referencebilledskiven (gul) og billedskiven i den
visning, hvor du foretog valget (blå), vises i overlejring.

Figur 37
Valgmuligheder
Anbring musemarkøren over billedet og træk musen mod højre for at få vist flere informationer
om referencebilledskiven.
Træk musen mod venstre for at få vist flere informationer om den aktuelle billedskive.

Valgmuligheden Overlay
Klik på Overlay for at lægge to forskellige billedsæt over hinanden. Du kan overlejre forskellige
billedmodaliteter for at få funktionsdata vist sammen med anatomiske data (f.eks. T1-billeder og
PET). Når du vælger denne mulighed, lægges den billedskive, hvori du foretog valget, oven på
referencebilledskiven (skive fra den øverste højre visning).

Figur 38
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Konfiguration af visninger

Valgmuligheder
Anbring musemarkøren over billedet og træk musen mod højre for at få vist flere informationer
om billedskiven i den aktuelle visning.
Træk musen mod venstre for at få vist flere informationer om referencebilledskiven.
BEMÆRK: Referencebilledskiven vises altid med samme intensitet, mens billedskiven i den valgte
visning fader fra venstre (usynlig) til højre (fuld intensitet).

Deaktivering af sammensætningsmuligheder
Klik på Off for at deaktivere Composing Options.

78

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

VISNING OG JUSTERING

4.4

Faneblade med billedvisning

Fanebladet Overview

Skærmbilledlayout
Fanebladet Overview viser en oversigt over det valgte billedsæt.

②

③

①

④

Figur 39
Nr.

Forklaring

①

Sagittal visning af den valgte skive

②

3D-visning ud fra den valgte behandlingsplan

③

Aksial visning af den valgte skive

④

Koronal visning af den valgte skive
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Faneblade med billedvisning

Positionering af 3D-formen
Du kan rotere eller justere den tredimensionelle model i 3D-visningen for se den fra forskellige
perspektiver. Valgmulighederne afhænger af musemarkørens placering i visningen.

Figur 40
Musemarkørposition

Rotationsmulighed

Visningens midte

Brug hånden med den buede pil til at rotere den tredimensionelle model i enhver retning

Til venstre, højre eller i bunden af Pilen angiver, i hvilken retning den tredimensionelle model
visningen
kan bevæges
Vinkelpilen angiver, i hvilken retning modellen kan vippes
(venstre eller højre)

Visningens hjørner

BEMÆRK: Du kan justere retning og type for det 3D-billede, der skal vises, ved hjælp af
knapperne View Options og View Types.

Visning af en knogleoverflade
Hvis du aktiverer afkrydsningsfeltet Bone in 3D i funktionsområdet (eller vælger visningstypen
Bone/Vessels for en avanceret 3D-visning), vises en knogleoverflade ud fra CT-billederne i 3Dvisningen ①.
Hvis funktionen er deaktiveret, vises en standard-3D-model (med blødt væv) ②.

①

②

Figur 41
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BEMÆRK: Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis der er valgt CT-billeder.
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Faneblade med billedvisning

4.4.1

Faneblade med skivevisning

Skærmbilledlayout
Fanebladene med skivevisning viser fortløbende skiver i de aksiale, koronale eller sagittale
visninger af det valgte billedsæt. Eksemplet nedenfor viser fanebladet 4 Views.

Figur 42

Visning af 8 fortløbende skiver
Fanebladet 8 Views er til rådighed i nogle planlægningsopgaver. De gør det muligt at få vist
objekter, du har oprettet, i otte fortløbende billedskiver. Du kan også få vist en 3D-visning af
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objektet ved at klikke direkte på den nederste venstre visning. Formen kan roteres frit omkring alle
akser (se side 80).

①

Figur 43
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Faneblade med billedvisning

4.4.2

Fanebladet X-ray Images

Skærmbilledlayout
Hvis de patientdata, du har indlæst, indeholder røntgenbilleddata, vises dette på et separat
faneblad, X-ray Images.

① ②

Figur 44
Nr.

Forklaring

①

Den første linje angiver billedtype og det nummer, der identificerer billedet (f.eks. #1).

②

Den anden linje angiver nummeret på det aktuelle billede i billedsættet.

BEMÆRK: Standard-røntgen- og DSA-røntgenbilleder understøttes.
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4.4.3

Fanebladet Other Images

Skærmbilledlayout
Hvis du har indlæst blandede billeder (se side 68), vises disse under fanebladet Other Images.

①

②

Figur 45
Nr.

Forklaring

①

Den første linje angiver billedtype (i dette tilfælde OT, hvilket betyder ”andet billede”) og
det nummer, der identificerer billedet (f.eks. #1).

②

Den anden linje angiver nummeret på det aktuelle billede i billedsættet.
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Faneblade med billedvisning

4.4.4

Fanebladet Multiple Sets

Generelle oplysninger
Fanebladet Multiple Sets viser flere billedsæt, der er blevet fusioneret, så du kan se planlagte
elementer i forskellige billedsæt samtidigt.
BEMÆRK: I planlægningsopgaven View and Adjustment kan du også se flere billedsæt, selvom
de ikke er blevet fusioneret. I andre planlægningsopgaver, f.eks. Object Creation, skal
billedsættene først fusioneres, før der kan vises flere sæt.

Skærmbilledlayout

④

①

③

②

Figur 46
Nr.
①
②
③
④
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Forklaring
Viser skiven fra det aktuelle billedsæt.
Dette er referencebilledskiven for de skiver, der vises i de øvrige billedvisninger. De øvrige visninger viser skiver fra billedsæt fusioneret med det første sæt.
Viser overlejringer af referencebilledsættet ① eller af andre tilgængelige billedsæt, som
kan vælges via Slice and Image Set Selection (se side 184).
Hvis billedskivens position i en af visningerne justeres ved hjælp af f.eks. funktionen Pan
and Recenter, justeres skiverne i de øvrige visninger tilsvarende.
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4.5

Fanebladet Plan Content

Oversigt

Skærmbilledlayout
Fanebladet Plan Content viser en datastruktur med billedsæt og planlagte elementer (f.eks. 3Dobjekter, mærkede punkter, baner osv.), der findes i din behandlingsplan.
Klik på ikonet ”+” for at udvide et afsnit af datastrukturen for at se de patientdata, afsnittet
indeholder.

②

①

Figur 47
Nr.

Forklaring

①

Viser mapper i en biblioteksstruktur, som indeholder alle de planlagte elementer i behandlingsplanen (se side 90).
Der vises også mapper, som indeholder alle billedsæt i behandlingsplanen (se side 88).

②

Afsnittet Properties viser oplysninger om de billedsæt eller planlagte elementer, der er
valgt i ①.
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Fanebladet Plan Content

4.5.1

Billedsæt

Visning og valg af billedsæt
Under fanebladet Plan Content kan man gennemgå egenskaberne for billedsæt og vælge et
billedsæt til visning i en planlægningsopgave.
Trin
1.

2.

Klik på ikonet ud for mappen Image Sets for at få vist de tilgængelige billedsæt.

Vælg det ønskede billedsæt ved at klikke på det.
Følgende informationer vises i afsnittet Properties:
• En forhåndsvisning af et billedsæt, som man
kan bladre igennem, for at se billedskiverne.
• Oplysninger om det valgte billedsæt, f.eks. andre billedsæt, det er fusioneret med, billedsætmodalitet, undermodalitet osv.
• Signal-to-noise Ratio: Signal-/støjforholdet er
en velkendt parameter for billedkvaliteten. Du
kan anvende den viste værdi som kriterium for
valget af billedsæt, der f.eks. er egnede til objektsegmentering. Jo større tal, desto bedre billedkvalitet.

Billedsættets undermodalitet
Under fanebladet Plan Content kan du bestemme undermodaliteten for scanningsbilledet.
Navigationssoftwaren konfigurerer tredimensionelle visninger ud fra billedmodaliteten.
Der er følgende undermodaliteter til rådighed:
• CT: Angiografi
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (DTI fraktionel anisotropi), ADC (DTI
tilsyneladende diffusionskoefficient), BOLD MRI (MR afhængigt af iltniveau i blodet)
• Nuclear Medicine: PET, SPECT
Antallet af objekter, der vises i højre side af fanebladet Plan Content, afhænger af den
benyttede algortime og kan afvige fra den forventede værdi.

Bestemmelse af undermodalitet

Figur 48
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Trin
1.

Klik på egenskabsikonet ved siden af det ønskede billedsæt for at åbne dialogen Properties.

2.

Vælg undermodalitet for billedsættet fra rullelisten i feltet Submodality.

3.

Klik på OK for at aktivere ændringerne og lukke dialogen.
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Fanebladet Plan Content

4.5.2

Planlagte elementer

Visning af egenskaber for planlagte elementer
Under fanebladet Plan Content kan du gennemgå egenskaberne for alle planlagte elementer i
planen (f.eks. objekter, registreringspunkter osv.).
Trin
1.

Klik på ikonet ud for en mappe med planlagte elementer, f.eks. Objects.

Vælg det krævede element ved at klikke på det.
Afhængigt af valget vises forskellige oplysninger i
afsnittet Properties, f.eks.:
• En 3D-forhåndsvisning af elementet
• Det billedsæt, hvori objektet er oprettet

2.

Kopiering til Udklipsholder
I nogle planlægningsopgaver vises knappen Copy to Clipboard på fanebladet Plan Content
under oplysningerne om egenskaber. Denne funktion giver mulighed for at kopiere detaljer om et
objekt eller et interesseområdes volumen til Windows Udklipsholder, f.eks. for at overføre det til en
ekstern fil.

Justering af valgte elementers synlighed
Øje-symbolet ved siden af hver post i listen i datastrukturen angiver, om det planlagte element er
synligt i billedvisningerne.
Valgmuligheder
Et åbent øje-ikon betyder, at det planlagte element er synligt. Klik på øje-symbolet for
at skjule elementet.
Et lukket øje-ikon betyder, at det planlagte element er skjult. Klik på øje-symbolet for at
få vist det planlagte element.
Hvis datastrukturen indeholder aktiverede og deaktiverede emner, vises et halvlukket
øje-ikon i toppen af datastrukturen.

Justering af de planlagte elementers farve og egenskaber
Under fanebladet Plan Content kan du få vist og ændre egenskaberne for de planlagte
elementer.
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Valgmuligheder
Ved at klikke på et farveikon ud for en post i listen kan du åbne dialogen Select color,
hvor du kan vælge en farve for det planlagte element (se side 55).
Ved at klikke på egenskaber-ikonet ud for en post i listen kan du åbne dialogen Properties, hvor du kan ændre det planlagte elements navn (se side 55).
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Fanebladet Plan Content
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5

AVANCEREDE 3DFUNKTIONER

5.1

Indledning

Oversigt

Generelle oplysninger
Funktionerne i Advanced 3D er en udvidelse af funktionerne i Standard 3D, der er beskrevet på
side 74. I de avancerede funktioner kan du vælge diverse nye 3D-visningstyper (f.eks. Cerebrum,
Maximum Intensity Projection og Digital Radiography), som tilbydes i menuen for 3D-visningstype.
Når tærsklen ændres, kan ændringen straks ses i 3D.
BEMÆRK: Adgangen til funktionen Advanced 3D afhænger af den aktiverede licens. På iPlan
NET-serveren er denne funktionalitet kun til rådighed, når der afvikles en ”avanceret 3D-session”.
Standard 3D-funktionen er også til rådighed, hvis der ikke er licens til funktionen Advanced 3D,
eller hvis den ikke er til rådighed.
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Avanceret 3D-visning

5.2

Avanceret 3D-visning

Visningstyper

Generelle oplysninger

Vælg menuen View Types i 3D View. Se Side 74 for at få yderligere oplysninger om
visningsmulighederne.

Om visningstyper
Advanced 3D-visning tilbyder ekstra 3D-visningstyper afhængigt af det aktuelt valgte datasæts
modalitet. 3D-visningstyperne kan vælges i en rullemenu i 3D-visningsvinduet. Navnet på hver
enkelt visningstype er angivet ved siden af ikonet. Det er ganske let at skifte mellem de enkelte
visningsmuligheder.

①

②

Figur 49
Nr.

94

Visningstypemuligheder

①

CT-billedsæt

②

MR-billedsæt
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Avancerede valgmuligheder for 3D-visningstyper
Ikon

Visningstype

Forklaring

Planes

• Viser planrekonstruktioner vha. aksiale, koronale og sagittale visninger fra et billedsæt.
• Planer kan slås til og fra i dialogen Viewing Options (se side
185).
• Tilgængelig med CT-, MR- og PET-billedsæt samt billedsæt fra
andre modaliteter.
• Bone og Skin-tærskel er til rådighed ved denne visningstype.
• Clipping Range og Cubic Cut er ikke til rådighed ved denne visningstype.
BEMÆRK: Planernes placering ændrer sig i overensstemmelse
med eventuelle ændringer, der foretages i 2D-visningen (f.eks. centrum for de aksiale, koronale og sagittale visninger).

Object

• Giver en tredimensionel visning af alle planlagte objekter.
• Hvis Cerebrum er segmenteret (strukturtype ”Cerebrum”), vises
det ligesom ethvert andet objekt i denne visningstype. Gennemsigtigheden kan styres vha. en skydeknap i dialogen Properties,
se side 88.
• Tilgængelig med CT-, MR- og PET-billedsæt samt billedsæt fra
andre modaliteter.
• Tærskler er ikke til rådighed ved denne visningstype.
• Clipping Range og Cubic Cut er ikke til rådighed ved denne visningstype.

Cerebrum

• Viser en avanceret 3D-visualisering af cerebrum i 3D-visningen.
Du skal oprette Cerebrum som et objekt (se side 132) f.eks. ved
hjælp af den automatiske segmenteringsfunktion (se side 142)
for at kunne anvende denne visning.
• Tilgængelig med CT-, MR- og PET-billedsæt samt billedsæt fra
andre modaliteter. Det valgte billedsæt skal indeholde eller fusioneres med et sæt, der indeholder en segmenteret cerebrum. Ellers tilbydes visningstypen ikke til det valgte billedsæt.
• Tærskler er ikke til rådighed ved denne visningstype.
• Cubic Cut og Clipping Range er til rådighed ved denne visningstype.
• Se side 142 for nærmere oplysninger om oprettelsen af et Advanced 3D Cerebrum-objekt:
- Opret et New Object ved at vælge Cerebrum som Structure
Type i fanebladet Single Object/Multiple Objects.
- Der er ingen farvevalgsmuligheder eller transparensindstillinger
til rådighed for avanceret Cerebrum. Den valgte farve for cerebrum vises kun, hvis visningstypen Objects anvendes.
• Om ønsket kan du få vist den oprettede cerebrum som standardobjekt vha. visningstypen Objects (slå Advanced 3D Cerebrumobjektet fra), hvis Cerebrum ikke er detaljeret eller er utilfredsstillende på grund af:
- Visningsartefakter (f.eks. 3D-renderede artefakter som f.eks.
brune pletter)
- Databegrænsninger (f.eks. lav opløsning eller kontrast)
- Segmenteringsunøjagtigheder
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Ikon

Visningstype

Forklaring

• Viser den pågældende cerebrum med en knoglestruktur som silhuet omkring den.
• Tilgængelig med et CT-billedsæt.
• Tærskler er ikke til rådighed ved denne visningstype.
Cerebrum +
Bone Overlay • Cubic Cut og Clipping Range er til rådighed ved denne visningstype.
BEMÆRK: Den overlappende knoglesilhouet forbliver intakt, når
Clipping Range og Cubic Cut anvendes.

Cerebrum +
Skin Overlay

• Viser den pågældende cerebrum med en hudstruktur som silhuet
omkring den.
• Tilgængelig med et MR-billedsæt.
• Tærskler er ikke til rådighed ved denne visningstype.
• Cubic Cut og Clipping Range er til rådighed ved denne visningstype.
BEMÆRK: Den overlappende hudsilhouet forbliver intakt, når Clipping Range og Cubic Cut anvendes.

• Muliggør visning af kar- og knoglestrukturer i 3D.
• Tilgængelig med et CT-billedsæt.
• Bone-tærskel og Vessels Highlighting er tilgængelige ved denne visningstype.
• Cubic Cut og Clipping Range er til rådighed ved denne visBone/Vessels
ningstype.
BEMÆRK: Karstrukturer kan fremtræde for dårligt, hvis der ikke anvendes CT Angio- eller CT Contrast-data. Hvis dette er tilfældet,
kan du sætte Vessel Highlighting-tærsklen til 0 %, så kar ikke
fremhæves.
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Bone/Vessels
+ Skin Overlay

• Forsyner 3D-visningen med en silhuet af knogler og hud.
• Tilgængelig med et CT-billedsæt.
• Bone- og Skin-tærskel samt Vessels Highlighting er tilgængelige ved denne visningstype.
• Clipping Range eller Cubic Cut er til rådighed ved denne visningstype.

Skin

• Viser et 3D-konstrueret billede af hudfladen.
• Tilgængelig med CT- og MR-billedsæt samt billedsæt fra andre
modaliteter.
• Skin-tærskel er til rådighed ved denne visningstype.
• Clipping Range og Cubic Cut er til rådighed ved denne visningstype.

Digital Radiography (DRR)

• Giver mulighed for at få vist digitalt rekonstruerede radiografiske
visninger arrangeret i 3D.
• Tilgængelig med et CT-billedsæt.
• Tærskler er ikke til rådighed ved denne visningstype.
• Funktionen Clipping Range, men ikke funktionen Cubic Cut, er
til rådighed ved denne visningstype.
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Ikon

Visningstype

Forklaring

Vessels

• Viser kun kar i 3D-visningen.
• Tilgængelig med et MR-billedsæt.
• Vessels Highlighting er til rådighed ved denne visningstype.
• Clipping Range og Cubic Cut er til rådighed ved denne visningstype.
BEMÆRK: Karstrukturer kan fremtræde for dårligt, hvis der ikke anvendes MR Angio- eller MR Contrast-data. Hvis dette er tilfældet,
bør der fortrinsvis anvendes andre typer (f.eks. planer).

Maximum Intensity Projection (MIP)

• Giver mulighed for visualisering af 3D-datavolumen, som projicerer voxels med maksimum intensitet langs visningsretningen i visualiseringsplanet.
• Til rådighed med CT-, MR- og PET-billedsæt samt billedsæt fra
andre modaliteter.
• Tærskler er ikke til rådighed ved denne visningstype.
• Funktionen Clipping Range, men ikke funktionen Cubic Cut, er
til rådighed ved denne visningstype.
BEMÆRK: Knoglen skal skæres bort for at se karrene i CT-billeder.
Dette kan gøres i Options > 3D Clipping ved at vælge Clipping og
derefter justere afgrænsningsboksen i visningen.

Forholdsregler for avancerede 3D-visningstyper
Afhængigt af billedopløsning, kontrast og den individuelle patientanatomi figurerer vigtige
anatomiske forhold muligvis ikke eller fremstår maskeret i 3D-renderingerne. 3D-renderede
strukturer skal altid verificeres i 2D-rekonstruktioner eller originalskiver, se side 98 for
yderligere oplysninger.
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5.2.1

Parallel 2D-/3D-visning

Generelle oplysninger
Centrumpositionen i 2D-visningen angives som et todimensionelt blåt/gult trådkors ② i 2Drekonstruktioner eller -skiver, mens det i parallelle visninger er et lille blåt 3D-trådkors ① (med tre
akser) i 3D-visningen (f.eks. når ikonknappen Pan/Recenter aktiveres, eller der trykkes på Ctrltasten for at aktivere lignende funktioner). Se side 194 for flere muligheder for visningscentrering.

Adgang til centrering af 2D-visninger

①

②

Figur 50
Det lille blå 3D-trådkors ① kan fås frem på følgende måder:
Valgmuligheder
Vælg ikonet Pan/Recenter.
Hold Ctrl-tasten på tastaturet nede.
BEMÆRK: Det lille blå 3D-trådkors ① er kun synligt, så længe Ctrl-tasten holdes nede.
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5.3

Avanceret 3D-thresholding

Oversigt

Generelle oplysninger
I Advanced 3D Thresholding fastlægges tærsklen interaktivt ved hjælp af indstillelige
skydeknapper i den 3D-renderede visning. Se side 190 for flere oplysninger om 3D
Thresholding.

Anvendelse af 3D-thresholding
I denne visning kan du vælge tærsklen for Bone og Skin samt Vessels Highlighting.

Figur 51
Trin

1.

Klik på Windowing for at aktivere tærskelskydeknappen i 3D-visningsvinduet.
BEMÆRK: Ikke alle tærskelvalgmuligheder står til rådighed i alle visningstyper (se side 94).

2.

Stil musemarkøren på den ønskede skydeknap i 3D-visningen:
• Skin-tærsklen ændrer den viste hudoverflade (f.eks. i visningstypen Skin).
• Bone-tærsklen ændrer den viste knogle- og karoverflade (f.eks. i visningstypen Bone/
Vessels).
• Vessels Highlighting øger/sænker procentdelen af den røde farve (f.eks. i visningstypen Bone/Vessels).

3.

Hold venstre museknap nede, mens du bevæger skydeknappen mod venstre for at reducere eller mod højre for at øge tærsklen/fremhævningen.
BEMÆRK: Sæt tærsklen til 0 % for at fjerne Vessels Highlighting (rød farvefremhævning).

Den strukturbaserede analyse og karfremhævningen kan give ukorrekte resultater, hvis
karfremhævningen er utilstrækkelig eller unøjagtig. Karfremhævning, som vises i 3D, skal
verificeres i 2D-visninger (aksiale, koronale og sagittale rekonstruktioner).

3D-thresholdingfunktioner
Valgmuligheder for tærsklen
Skin
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Valgmuligheder for tærsklen

Bone

Justér Bone-tærsklen til det ønskede niveau for visning af knogle- og
karoverflade.
BEMÆRK: Justering af Bone/Vessels justerer også hvor meget karoverflade, der vises.
Vælg Vessels Highlighting, og justér fremhævningen af karrene med
rødt ved hjælp af skydeknappen.

Vessels Highlighting

Justér Vessels Highlighting til det ønskede karvisningsniveau.

BEMÆRK: Der er ingen tærskeljustering for cerebrum i visningstyperne Cerebrum, Cerebrum +
Bone Overlay og Cerebrum + Skin Overlay.
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5.4

Avanceret 3D-udskæring

Oversigt

Generelle oplysninger
Standard 3D giver mulighed for at udskære knogle eller hud, der vises i visningstypen 3D, mens
Advanced 3D giver mulighed for at udskære cerebrum, der vises i visningstypen Cerebrum,
Cerebrum + Skin Overlay og Cerebrum + Bone Overlay. Se Side 94 for nærmere oplysninger.
Ved Standard 3D og Advanced 3D skal kubisk udskæring og udskæringsområde fastlægges i
dialogen Viewing Options (se Side 185). Bortset fra i visningstypen Cerebrum sker der ingen
udskæring i andre oprettede objekter.
BEMÆRK: Ved visningstyperne Cerebrum, viser de udskårne planer rekonstruktioner fra det
billedsæt, hvori cerebrum oprindeligt blev genereret, og ikke fra det aktuelt valgte billedsæt.

Figur 52
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6

PLANLÆGNING AF
REGISTRERINGSPUNKTER

6.1

Indledning

Oversigt

Generelle oplysninger
I planlægningsopgaven Registration Points kan du planlægge registreringspunkter for senere at
udføre en markørbaseret billedfusion og efterfølgende patientregistrering ved hjælp af Brainlab
cranial/ENT-navigationssoftware.
Du kan tilføje punkter manuelt til valgte billedsæt eller foretage en automatisk markørsøgning for
at finde registreringsmarkører, der allerede ligger i de scannede billeder.

Registreringspunkttyper
Følgende typer af registreringspunkter kan planlægges:
• Pejlemærker: Anatomiske eller kunstige (f.eks. skinner, næseryg, implanterede skruer osv.)
• Donut-markører: Donutformede markører synlige i billedsættet
• Kuglemarkører: Kugleformede markører synlige i billedsættet

Anbringelse af registreringsmarkører
For at optimere registreringen af markører/pejlemærker under navigationen skal det sikres, at
markørerne placeres på patienten efter følgende retningslinjer:
• Placér ikke markører meget tæt på hinanden. Fordel dem hellere over hele hovedet.
• Placér ikke markørerne symmetrisk (sæt dem f.eks. ikke på linje eller i en symmetrisk form).
• Undgå områder med løs hud (for at forebygge hudforskydninger).
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Indledning

6.1.1

Registreringspunktfunktioner

Hovedskærmbillede

Figur 53

Funktionsoversigt
Funktion

Forklaring

Se

Vælg den registreringsmarkørtype, du ønsker at planlægge:
Side 105
• Landmark: Definér manuelt
Marker Type

• Donut Marker: Softwaren anvender en halvautomatisk detektionsmetode til at finde donut-formede markører, hvis de forefin- Side 107
des i billedsættet
• Sphere Marker: Softwaren detekterer automatisk kugleformede
Side 111
markører, hvis de forefindes i billedsættet

104

Auto-Detect

Detekterer automatisk kuglemarkører.

Side 111

Parameters...

Fastlægger parametrene for automatisk markørdetektering (kun
til rådighed for kuglemarkører).

Side 109

Listefelt

Opstiller en liste over registreringspunkter, der er føjet til billedsættet. Herfra kan du ændre synlighed, farve og egenskaber for
registreringspunkterne.

Side 55

New Point...

Indsæt registreringspunkter manuelt i billedsættet.

Side 105

Remove

Fjern registreringspunkter fra billedsættet.

Side 113

Position

Justér registreringspunkternes position i billedsættet.

Side 113
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6.2

Planlægning af punkter

Manuel indsætning af pejlemærker

Generelle oplysninger
Dette afsnit beskriver, hvordan nye registreringspunkter indsættes manuelt i den aktuelle
billedskive. Denne funktion kan benyttes til at definere kunstige eller anatomiske pejlemærker på
patienten.

Indsætning af pejlemærker
Trin
1.

Åbn rullelisten Marker Type, og vælg Landmark.

2.

Klik på New Point... for at åbne dialogen Properties (se side 55).

3.

Indtast et navn for punktet i feltet Name.
BEMÆRK: Hvis du ikke giver punktet et navn, føjes det til listen som Landmark og nummereres fortløbende.

4.

Klik på fanebladet Select Color, og vælg en farve for det nye punkt.

5.

Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og tilføje punktet til listen i funktionsområdet.

6.

Positionér punktet ved at klikke direkte i det ønskede område af billedet i 2D- eller 3Dvisning.

Sørg for at verificere planlagte pejlemærker i 2D-visningerne.

Viste pejlemærker
Det pejlemærke, der er valgt i listen, vises med en cirkel omkring i billedvisningerne.
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Figur 54
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6.2.1

Fastlæggelse af donut-markører

Generelle oplysninger
Dette afsnit beskriver detektionen af donut-markører, der blev fastgjort på patienten før
scanningen, og derfor er synlige i billedsættet.
Donut-markører er referencemarkører for flere modaliteter beregnet til billedstyret kirurgi, f.eks.
markører fremstillet af ”IZI Medical Products” eller andre markører af samme form og dimensioner.
Der er adgang til en halvautomatisk detekteringsfunktion, så softwaren placerer punktet direkte i
midten, når du klikker i nærheden af markørmidten.

Indsætning af donut-markører
Trin
1.

Åbn rullelisten Marker Type, og vælg Donut Marker.

2.

Klik på New Point... for at åbne dialogen Properties (se side 55).

3.

Indtast et navn for punktet i feltet Name.
BEMÆRK: Hvis du ikke giver punktet et navn, føjes det til listen som Donut Marker og
nummereres fortløbende.

4.

Klik på fanebladet Select Color, og vælg en farve for det nye punkt.

5.

Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og tilføje punktet til listen i funktionsområdet.

6.

Klik på donut-markøren i 2D- eller 3D-visningen. Punktet flytter automatisk til midten af
donut-markøren.

Sørg for at verificere planlagte donut-markører i 2D-visningerne.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

107

Planlægning af punkter

Viste donut-markører
Den donut-markør, der er valgt i listen, vises med en cirkel omkring i billedvisningerne.

Figur 55

Centrerede donut-markører
Anvend de aksiale, koronale og sagittale visninger til at kontrollere, at punktet er placeret midt i
donut-markøren.

①

②

Figur 56
Nr.

Forklaring

①

Eksempel på et centreret punkt i en donut-markør i en 2D-visning

②

Illustreret eksempel på et centreret punkt i en donut-markør

BEMÆRK: Donut-markører kan positioneres manuelt (se side 113), hvis du ønsker at finindstille
placeringen.
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6.2.2

Fastlæggelse af detekteringsparametre for kuglemarkører

Generelle oplysninger
Hvis du vil foretage automatisk markørdetektering (se side 111) af kuglemarkører, giver
funktionen Parameters mulighed for at tilpasse de tærskel- og nøjagtighedsværdier, der kræves
ved detekteringen.
Denne funktion er nyttig til f.eks. at forhindre, at knoglestrukturer med samme tæthed som
kuglemarkørerne detekteres og vises som registreringspunkter i billedsættet.
BEMÆRK: Knappen Parameters er kun aktiv, hvis du har valgt Sphere Marker i rullelisten i
funktionsområdet.

Om parametrene
Parameter

Forklaring

Threshold

Bestemmer, hvor tydeligt softwaren kan skelne kuglemarkører i scannede
billeder af normalt celle- eller knoglevæv. Når der er indstillet en passende
tærskel, registreres markørerne som hvide kugler.
CT-markører
• Tæthedsoplysninger udtrykkes i internationale Hounsfield-enheder.
• Det anbefalede område er 1200-1800
MR-markører
• Tætheden udtrykkes i gråtoneværdier.
• Det anbefalede område afhænger af billedsæt og scannerproducent.
BEMÆRK: Disse indstillinger skal kun justeres, hvis der ikke kan registreres nogen kuglemarkører.

Tolerance

Bestemmer, hvor meget en kuglemarkørs form kan afvige fra standardværdien og stadig blive registreret.
• En lav tolerance registrerer objekter med en cirkulær form
• En høj tolerance registrerer objekter med tiltagende elliptiske former
BEMÆRK: Som standard er der defineret en middeltolerance i softwaren.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

109

Planlægning af punkter

Fastlæggelse af parametre

Figur 57
Trin

110

1.

Klik på Parameters... i funktionsområdet for at åbne dialogen Parameters.

2.

Indstil tærskelværdierne efter behov, og indstil tolerancen med skydebjælken Tolerance.
BEMÆRK: Hvis der indstilles en tærskelværdi, vil den kun gælde for den aktuelle session. Hvis den fastlagte værdi skal gælde for alle iPlan-sessioner, skal markeringen af afkrydsningsfeltet Initialize with estimated threshold fjernes. Hvis afkrydsningsfeltet Initialize
with estimated threshold forbliver markeret, beregner softwaren automatisk værdien, næste gang den startes.

3.

Klik på OK for at aktivere værdierne for alle billedsæt i planen.
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6.2.3

Automatisk detektering af kuglemarkører

Generelle oplysninger
Dette afsnit beskriver automatisk detektion af kuglemarkører, der blev fastgjort på patienten før
scanningen og derfor allerede findes i billedsættet.

Detektering af markører
Trin
1.

Åbn rullelisten Marker Type, og vælg Sphere Marker.

2.

Justér detekteringsparametrene efter behov (se side 109).

3.

Klik på Auto-Detect for at detektere og vise kuglemarkører automatisk.
Alle detekterede kuglemarkører vises i billedvisningerne og føjes til listen i funktionsområdet som Sphere Marker.

Sørg for at verificere registrerede kuglemarkører i 2D-visningerne.

Hvis der ikke registreres nogen kuglemarkører
Hvis kuglemarkører ikke registreres automatisk, kan det være tegn på, at:
• Der ikke er anbragt kuglemarkører på patienten før scanningen
• Detektionsparametrene skal justeres
BEMÆRK: Andre strukturer kan registreres som kuglemarkører. Derfor skal markørerne
gennemgås, når den automatiske detektering er afsluttet, og fejlagtigt detekterede markører
fjernes.

Viste kuglemarkører
Den kuglemarkør, der er valgt i listen, vises med en cirkel omkring i billedvisningerne.
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Figur 58

Centrerede kuglemarkører
De registrerede kuglemarkører kan kontrolleres visuelt i de aksiale, koronale og sagittale
visninger.

①

②

Figur 59
Nr.

Forklaring

①

Eksempel på et centreret punkt i en kuglemarkør i en 2D-visning.

②

Illustreret eksempel på et centreret punkt i en kuglemarkør.

BEMÆRK: Kuglemarkører kan positioneres manuelt (se side 113), hvis de f.eks. ikke kan
detekteres automatisk eller er positioneret forkert.
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6.2.4

Yderligere funktioner

Placering af registreringspunkter i andre billedsæt
Hvis du ønsker at foretage en markørbaseret billedfusion (se side 128), skal du vælge et andet
billedsæt og anbringe registreringspunkter, som tidligere beskrevet.
Trin

1.

Klik på knappen Slice and Image Set Selection, og vælg det ønskede billedsæt i dialogen Set Selection.
BEMÆRK: Sørg for at vælge en skive, som opviser en lignende mængde detaljer som det første billedsæt, så det er let at anbringe den anden række registreringspunkter på anatomiske strukturer, der ligner strukturerne i det første
sæt.

2.

Klik på OK for at bekræfte valget og lukke dialogen.

3.

Indsæt registreringspunkter i billedskiven (se side 105 vedr. pejlemærker, side 107 vedr.
donutmarkører og side 109 vedr. kuglemarkører).

Fjernelse af punkter
Trin
1.

Vælg det ønskede punkt i listen.

2.

Klik på Remove.

Positionering af punkter
Trin
1.
2.

Klik på Position.
• Vælg det relevante punkt i billedet med musemarkøren og træk punktet til den krævede
position, eller
• Klik på den ønskede placering i billedvisningen.

Søgning af punkter
Trin
Vælg punktet i listen og klik på forstørrelsesglas-ikonet (til højre for knappen Position).
Punktet vises i midten af billedet.
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BILLEDFUSION

7.1

Indledning

Oversigt

Generelle oplysninger
Image Fusion gør det muligt at sammenlægge to eller flere billedsæt med samme eller forskellige
modaliteter (CT, MR, PET, SPECT).
Når to billeder er fusioneret, er alle planlagte elementer (f.eks. objekter og baner), der er defineret
i ét billedsæt, synlige i det andet billedsæt.

Billedfusionstyper
Fusionstype

Forklaring

Automatisk

Fusionerer billeder ud fra fælles strukturer i begge billedsæt ved
hjælp af en fælles informationsalgoritme

Referenceramme

Billedsæt, der er taget ved samme billedtagningssession, fusioneres
automatisk ud fra DICOM-etiketten ”referenceramme”

Manuel

Gør det muligt at lægge to billedsæt over hinanden ved hjælp af musemarkøren

Registreringspunkt

Fusionerer billeder ud fra par af registreringspunkter, der er defineret
i billederne

Volumetrisk information

Fusionerer billedsæt ud fra identiske volumenparametre i billedsættene
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Indledning

7.1.1

Image Fusion-funktioner

Hovedskærmbillede

Figur 60

Funktionsoversigt

116

Funktion

Forklaring

Se

Listefelt

Angiver de billedpar, der er til rådighed til fusion

Side 117

New Pair...

Fastlægger nye eller ændrer eksisterende billedfusionspar

Side 117

Reset

Nulstiller en billedfusion, så billedsætpositionerne nulstilles til
de oprindelige positioner, der er fastlagt af scanneren

Side 123

Skyder

Justerer billedparrets blå/gule farveoverlejring

Side 119

Coarse

Foretager manuel fusion ved hjælp af grovjusteringer

Side 126

Fine

Foretager manuel fusion ved hjælp af finjusteringer

Side 126

Auto Fusion

Starter automatisk fusion

Side 123

Modify ROI...

Vælger det interesseområde, der skal anvendes af algoritmen
Side 121
for at opnå det bedste resultat af den automatiske billedfusion

Show Fusion ROI

Viser en ramme i billedvisningerne, som angiver det fastlagte
interesseområde

Side 122

Fuse Points

Aktiverer billedfusion ud fra registreringspunkter

Side 128

Alternatives

Viser alternative resultater, hvis der er udført fusion ud fra registreringspunkter

Side 128
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7.2

Valg af billeder til fusion

Fusionspar

Generelle oplysninger
Når planlægningsopgaven Image Fusion åbnes, vises de billedpar, der står til rådighed for fusion,
i en liste i funktionsområdet.
• Hvis afkrydsningsfeltet til venstre for et billedpar har et blåt flueben, angiver det, at billederne
allerede er fusioneret.
• Hvis afkrydsningsfeltet til venstre for et billedpar har et gråt flueben, angiver det, at
billedfusionen er foretaget ud fra ”Referenceramme” eller ”Volumetriske informationer” og
derfor skal:
- verificeres gennem visuel kontrol, og
- bekræftes ved at klikke på markeringen.
BEMÆRK: Kontakt Brainlab-support for nærmere oplysninger om den tekniske baggrund for
standard-fusionspar.

Ændring af fusionspar
Det er muligt at ændre de billedpar, der er valgt som standard.

Figur 61
Trin
1.

Klik på New Pair... i funktionsområdet for at åbne dialogen New Fusion Pair.

2.

Gå til First Image Set, og vælg det tilpasningssæt, der skal anvendes som basis for billedfusionen.

3.

Gå til Second Image Set, og vælg det billedsæt, der skal justeres til at matche tilpasningssættet ved billedfusionen.

4.

Klik på OK for at bekræfte de valgte billedsæt.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

117

Valg af billeder til fusion

Disponible fusionspar
Hvis kombinationen af billedsæt ikke er mulig, eller hvis de valgte billedsæt allerede er blevet
fusioneret, er knappen OK deaktiveret.
I så fald kan du vælge et andet billedpar til fusion eller benytte funktionen Reset til at nulstille
fusionen for et eksisterende par.

118

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

BILLEDFUSION

7.3

Optimering af billedvisningen

Justering af billedkontrasten

Generelle oplysninger
For at gøre det lettere at skelne mellem billedsættene:
• Det første billedsæt vises i blåt
• Det andet billedsæt vises i gult
For at opnå en bedre sammenligning kan lysstyrken for de valgte billedsæt øges med
skydebjælken i funktionsområdet.

Justering af lysstyrken

Figur 62
Valgmuligheder
• Træk skydebjælken mod venstre for at reducere lysstyrken for billedsæt nummer to (gult).
• Træk skydebjælken mod højre for at reducere lysstyrken for billedsæt nummer et (blåt).
Aktivér det passende Edges-afkrydsningsfelt for kun at få vist omridset af et bestemt billedsæt.

Eksempel på fusionsvisning

①

②

Figur 63
Nr.

Forklaring

①

Standard gul/blå visning

②

Visning med afkrydsningsfeltet Edges aktiveret for gult
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Optimering af billedvisningen

7.3.1

Justering af gråtonefordeling i billedet

Generelle oplysninger
Der kan defineres avancerede gråtonefordelingsindstillinger for hvert enkelt billedsæt (gult og
blåt). En justering af disse indstillinger gør det lettere at skelne mellem billedsættene.

Justering af gråtonefordeling

Figur 64
Trin

1.

120

Klik på funktionen Advanced Windowing i værktøjslinjen for at åbne fanebladene Windowing Blue og Windowing Amber.

2.

Justér indstillingerne for gråtonefordelingen, som beskrevet på side 196.

3.

Klik på OK for at aktivere indstillingerne for de valgte billeder.
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7.4

Udførelse af billedfusion

Fastlæggelse af fusionsområdet

Generelle oplysninger
Når planlægningsopgaven Image Fusion åbnes, vil det standardindstillede fusionsområde i
mange tilfælde være velegnet.
Før der foretages en automatisk fusion (se side 123), skal interesseområdet i det billede, der skal
anvendes til fusionen, dog undersøges og om nødvendigt ændres ved hjælp af funktionen Modify
ROI... Der bør defineres et interesseområde, der er stort nok til at omfatte alle relevante strukturer
for behandlingen, mens ikke-relevante strukturer forbliver uden for rammen.
Softwaren benytter derefter det definerede område som reference ved fusionen for at opnå den
bedst mulige nøjagtighed for målområdet.
Det fusionerede område inden for rammen bliver mere nøjagtigt. Området uden for rammen
fusioneres mindre nøjagtigt.

Ændring af fusionsinteresseområdet

①

Figur 65
Trin
1.

2.

Klik på Modify ROI... i funktionsområdet for at åbne dialogen Modify ROI.
Klik på knappen Adjust Fusion Region i værktøjslinjen, og anbring musemarkøren på rammen ① i billedvisningen.

3.

Justér rammen, så den omgiver det område, der skal bruges som fusionsreference.

4.

Klik på OK for at bekræfte fusionsområdet.
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Visning af interesseområdet
Det fastlagte interesseområde kan blive vist i billedvisningerne.

①

Figur 66
Trin
Markér afkrydsningsfeltet Show Fusion ROI i funktionsområdet.
Der vises en ramme omkring det fastlagte interesseområde ① i hver billedvisning.
BEMÆRK: Interesseområdet kan kun ændres med funktionen Modify ROI...
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7.4.1

Automatisk fusion

Generelle oplysninger
Når du aktiverer automatisk fusion, fusionerer softwaren de valgte billedsæt ud fra de anatomiske
strukturer, der er fælles for begge billedsæt.
Softwaren skifter og roterer billedsættet, indtil det passer bedst muligt til tilpasningsbilledsættet
(First Image Set, som du valgte i dialogen Fusion Creation). Målingen af lighedspunkter bygger
på fælles informationer og er uafhængig af forskelle i lysstyrke i billedskiverne. Automatisk
billedfusion kan bruges til de fleste tænkelige kombinationer af billedmodaliteter.

Opnåelse af optimale resultater
De bedste fusionsresultater fås ved:
• fusionering af billeder med forskellig modalitet
• fusionering af datasæt med forskellige kontrast som f.eks. vægtede MR T1- og T2-billeder

Aktivering af fusionen
Trin
1.

Inden du starter en automatisk fusion, skal du definere det område, hvor du har brug for
den største fusionsnøjagtighed, ved hjælp af funktionen Modify ROI...

2.

Klik på Auto Fusion for at aktivere den automatiske billedfusion.
Softwaren udfører nu billedfusionen.

Nulstilling af en fusion
Trin
Klik på Reset, hvis du har fusioneret billeder og gerne vil nulstille billederne til det oprindelige
scannerkoordinatsystem.

Omgørelse af en automatisk fusion
Hvis resultatet af en udført automatisk fusion ikke er tilfredsstillende, bør du gå tilbage til
funktionen Modify ROI... og sørge for at justere fusionsområdet, så det indeholder alle de
strukturer, der er relevante for behandlingen.
BEMÆRK: Resultatet af en automatisk fusion kan også forbedres ved først at fusionere billederne
manuelt med grovjustering.
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7.4.2

Fusion med referenceramme

Generelle oplysninger
Hvis billedpar dannes i samme session, registrerer softwaren under dataoverførslen, at disse
billedsæt har samme scannergenererede koordinatsystem, baseret på DICOMetiketten ”Referenceramme” (FoR).
Når iPlan har indlæst sådanne data, fusioneres billedsættet midlertidigt.

Genkendelse af billedpar ud fra referenceramme

①

Figur 67
Billedpar, som er blevet fusioneret ud fra referencerammen, vises i funktionsområdets listevisning
med et gråt flueben i afkrydsningsfeltet ①.
Dette angiver, at billederne er tilpasset, men at nøjagtigheden ikke er bekræftet. Fusionen skal
bekræftes for at disse billedsæt kan bruges.

Bekræftelse af en referencerammefusion
Trin
1.

Kontrollér fusionens nøjagtighed ved hjælp af kikkerten i billedvisningen øverst til venstre
(se side 129).

2.

Hvis nøjagtigheden er tilstrækkelig, skal du klikke på det grå flueben for at bekræfte fusionen.
Fluebenet vises med blåt for at angive, at fusionen er blevet bekræftet.

Sørg for at kontrollere referencerammefusionen, inden du går ud af planlægningsopgaven
Image Fusion. Ellers vil billedparrene ikke blive vist fusioneret i de efterfølgende
planlægningstrin.
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7.4.3

Fusion ved hjælp af volumetriske informationer

Generelle oplysninger
Hvis billedpar har identiske volumenparametre (scanningsdato, pixelstørrelse, matricestørrelse,
antal skiver, skiveposition osv.), antager billedfusionen, at disse billedsæt er oprettet i samme
session og derfor har samme koordinatsystem.
Denne form for billedfusion er nødvendig til efterbehandlede billeder, hvor et billedsæt ikke
indeholder anatomiske pejlemærker, men har samme størrelse og position som det andet
billedsæt, og hvor DICOM-etiketteoplysningen ”Referenceramme” mangler.
Når iPlan har indlæst sådanne data, fusioneres billedsættene midlertidigt. Fusionen skal herefter
bekræftes.

Registrering af identiske volumenparametre
For at kunne registrere at billedparrene har identiske volumenparametre, verificerer iPlan
følgende indstillinger, som skal være identiske i hvert enkelt billedsæt:
• Scanningsdato
• Antal skiver
• Matricens størrelse
• Pixelstørrelse
• Orientation
• Skiveafstand
BEMÆRK: Volumetrisk billedfusion er kun relevant, hvis et datasæt ikke indeholder synlige
anatomiske strukturer og derfor skal fusioneres med andre data. I almindelige tilfælde, hvor begge
billedserier har tilstrækkelige anatomiske pejlemærker, er der ingen restriktioner med hensyn til
scanningsdato, antal skiver, matricens størrelse, pixelstørrelse, retning og skiveafstand.

Registrering og bekræftelse af volumetriske fusionspar
Volumetriske fusionspar håndteres på samme måde som referencerammefusionspar. Se side
124, hvis du ønsker yderligere oplysninger om registrering og bekræftelse af disse fusionspar.
Sørg for at kontrollere den volumetriske fusion, inden du går ud af planlægningsopgaven
Image Fusion. Ellers vil billedparrene ikke blive vist fusioneret i de efterfølgende
planlægningstrin.
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7.4.4

Manuel fusion

Generelle oplysninger
De manuelle fusionsfunktioner (Coarse og Fine) gør det muligt at udføre en billedfusion ved at
tilpasse det ene billedsæt til det andet ved hjælp af musemarkøren.

Fusion af billeder med grovjusteringer

②

①

②

Figur 68
Trin
1.

2.

Klik på Coarse i afsnittet Manual Fusion i funktionsområdet.
For at få billederne til at stemme overens skal det gule billede placeres over det blå billede på følgende måde:
• Flyt billedet op, ned, til venstre eller til højre ved at placere musemarkøren midt i billedvisningen og trække med håndsymbolet ①, indtil det gule billede er placeret korrekt.
• Rotér billedet ved at placere musemarkøren i kanten af billedvisningen og trække med
pilehåndsymbolet ②, indtil det gule billede er placeret korrekt.

Fusion af billeder med finjusteringer

②

①

Figur 69
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Trin
1.

Klik på Fine i funktionsområdet i afsnittet Manual Fusion.

2.

Placér musemarkøren i kanten af billedet, indtil musemarkøren vises som en pil.

3.

For at få billederne til at stemme overens skal det gule billede placeres over det blå billede på følgende måde:
• Flyt billedet op, ned, til venstre eller højre ved at holde musemarkøren i kanten af billedvisningen (top, bund, venstre eller højre side), og klik med pilesymbolet ①, indtil det gule billede er placeret korrekt.
• Rotér billedet ved at placere musemarkøren i hjørnet af billedvisningen og klikke med
det buede pilesymbol ②, indtil det gule billede er placeret korrekt.
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7.4.5

Fusion med registreringspunkter

Generelle oplysninger
Hvis der er defineret registreringspunkter (se side 103), kan du udføre en billedfusion ud fra disse
registreringspunkter. Registreringspunkterne kan være anatomiske pejlemærker eller MR- eller
CT-referencer.

Før du begynder
For at kunne bruge denne funktion skal du først indstille mindst fire korresponderende markørpar i
hvert billedsæt, som skal fusioneres, som beskrevet på side 103.

Aktivering af registreringspunktfusion
Trin
Klik på Fuse Points.
Softwaren udfører en billedfusion på basis af registreringspunkterne.

Alternativ registreringspunktfusion
Under registreringspunktfusionen beregner softwaren alle de mulige registreringspunktfusioner og
viser automatisk det bedste resultat.
Du kan få vist de alternative fusionsresultater, der er blevet beregnet, ved at klikke på
Alternatives.

Verificering af fusionen
Sørg for at kontrollere registreringspunktfusionen, inden planlægningsopgaven Image
Fusion afsluttes, og udfør eventuelt nødvendige korrektioner manuelt.
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7.5

Fusionsnøjagtighed

Verificering af fusionen

Generelle oplysninger
Når du har fusioneret billedsæt, kan du bruge spyglass-visningen til visuelt at kontrollere
billedfusionens nøjagtighed. Det gør det muligt f.eks. at se formen og størrelsen af en tumor i to
billedsæt på samme tid.
Når billedfusionen er afsluttet, bør du verificere resultaterne af fusionen for at sikre, at
billederne er blevet korreleret korrekt.

Spyglass-visning

①
②

Figur 70
Nr.

Forklaring

①

Kikkerten overlejrer det andet (gule) billedsæt i en ramme over det første (blå) billedsæt

②

Tilpasningssættet vises inde i rammen

Verificering af fusionen
Trin
1.

Placér musen på kikkertrammen, og positionér den over det område, der skal kontrolleres.

2.

Kontrollér fusionen ved at trække kikkertområdet hen over vigtige anatomiske pejlemærker og sammenligne de to billedsæt ved rammens kanter.

Verificering ved hjælp af sammensætningsmuligheder

Du kan også verificere fusionen ved hjælp af knappen Composing Options i billedvisningerne.
Se side 76 for yderligere oplysninger.
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Korrektion af en fusion
Hvis resultatet af en Automatic Fusion eller Registration Points Fusion ikke er tilfredsstillende,
kan du korrigere fusionen manuelt ved at:
1. Justere billedsættet ved hjælp af funktionerne Coarse og Fine
2. Justere fusionsområdet (Modify ROI...)
For at gemme fusionsområdet skal du gemme planen, inden du lukker Image Fusion. Disse
informationer gemmes ikke automatisk, når du skifter opgave.

Ændring af en billedfusion
Ændringer i en eksisterende billedfusion kan resultere i ændringer i behandlingsplanen. Sørg for
at gennemse behandlingsplanen, inden du accepterer en ny fusion.
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8

OPRETTELSE AF OBJEKT

8.1

Indledning

Oversigt

Generelle oplysninger
I planlægningsopgaven Object Creation kan man opridse strukturer af særlig interesse i
billedsættet.
Denne opgave giver mulighed for at markere f.eks. en tumors placering eller angive andre
anatomiske strukturer, som gør det lettere at orientere sig i billedsættet.

Generel arbejdsgang ved oprettelse af et objekt
Arbejdsgang
1.

Tilføjelse af et objekt til listen i funktionsområdet (se side 133).

2.

Vælg et objekt fra listen og opret objektet (opridsning af strukturen) i billedsættet. Der er
følgende metoder til rådighed til oprettelse af objekter:
• Manuel segmentering ved hjælp af funktionen Brush (se side 136)
• Halvautomatisk segmentering ved hjælp af SmartBrush (se side 139) eller SeedBrush (se side 140)
• Auto Segmentation ud fra anatomiske strukturer, der findes i et atlas i iPlan (cortex,
ventrikler, thalamus osv.) (se side 142)
• Auto Segmentation ved hjælp af bånd-thresholding til bestemmelse af strukturer, der
er unikke for patientens anatomi (se side 145)

3.

Om nødvendigt forberedelse af de oprettede objekter til eksport (se side 164).

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

131

Indledning

8.1.1

Object Creation-funktioner

Hovedskærmbillede

Figur 71

Funktionsoversigt

132

Funktion

Forklaring

Se

Listefelt

Angiver en liste over tilføjede objekter. Herfra kan du ændre synlighed, farve og egenskaber for objekterne.

Side 160

New Object...

Opretter et objekt i billedsættet.

Side 133

Remove

Sletter et objekt fra billedsættet.

Side 163

Auto Segmentation...

Afhængigt af de valgte data og det objekt, der skal segmenteres, giver denne funktion mulighed for enten:
• at segmentere objekter inden for et fastlagt område vha.
Side 142
threshold-indstillinger, eller
• at aktivere en automatisk segmentering ud fra det anatomiske atlas

Brush Size

Justerer penselstørrelsen for funktionen Brush.

Side 136

Contours

Viser objektet som ren kontur.

Side 162

Brush

Opret objekter manuelt med en pensel.

Side 136

Eraser

Sletter områder af angivne objekter.

Side 163

SmartBrush

Opretter objekter ud fra områder med ens gråtoneværdi.

Side 139

SmartShaper

Form et valgt objekt manuelt.

Side 152

Auto Fill

Objektet udfyldes automatisk med farve.

Side 162

Interpolation

Objektformen interpoleres mellem angivne skiver.

Side 136

Seedbrush...

Opret objekter ud fra områder med ens gråtoneværdi ved
at medtage og udelukke bestemte områder i billedet.

Side 140

Advanced Manipulation...

Opret objekter, der er morphet af objekter, der allerede er
oprettet.

Side 153
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8.2

Indsætning af objekter

Indsætning af enkeltobjekter

Generelle oplysninger
Inden du kan oprette et objekt, skal du indsætte et objekt i listen i funktionsområdet. Når der
tilføjes et enkeltobjekt kan du vælge en struktur, som findes i det atlasdatasæt, der ligger i iPlan
(se side 142), eller vælge en anatomisk standardstruktur.

Fanebladet Single Object

Figur 72

Indsætning af enkeltobjekter
Trin
1.

Klik på New Object... i funktionsområdet.

2.

• Åbn fanebladet Single Object, og indtast et navn på objektet i feltet Name, eller
• Vælg et objekt fra listen Structure. Hvis det objekt, der vælges fra listen, findes i softwarens atlasdatasæt, kan der udføres en automatisk atlasbaseret segmentering.
BEMÆRK: Når de første bogstaver i et strukturnavn indtastes, sorterer listen efter indtastningen med de bedst matchende poster øverst. Brug Pil ned på tastaturet til at vælge
struktur.

3.

Åbn rullelisten Slice Distance, og vælg den ønskede afstand mellem billedskiverne. Denne funktion kan anvendes til at indstille opløsningen for objektet, så objektet får en højere
opløsning end det oprindelige billedsæt.
Den skiveafstand, der vælges her, vil svare til det billedsæt, hvori objektet først blev opridset.
BEMÆRK: Normalt er standardindstillingen for image slice distance passende (se side
148).
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Trin

134

4.

Vælg objektpositionering: Patient Orientation eller Original Slice Orientation.
Den objektjustering, der vælges her, vil svare til det billedsæt, hvori objektet først blev opridset.
BEMÆRK: Normalt er standardindstillingen for Original Slice Orientation passende,
medmindre det ønskes at opridse objektet i en særlig defineret retning.

5.

Vælg en farve for objektet. Justér objektets dækkeevne i billedvisningerne ved hjælp af
skydebjælken.

6.

Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og tilføje objektet til listen i funktionsområdet.
Nu kan objektet oprettes i billedvisningerne (se fra side 136).

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

OPRETTELSE AF OBJEKT

8.2.1

Indsætning af flere objekter

Generelle oplysninger
Under fanebladet Multiple Objects kan du vælge flere objekter, der er gemt i en
behandlingsskabelon. Du kan f.eks. vælge en kraniebehandlingsskabelon, som indeholder de
mest relevante kraniestrukturer.
Hvis du efterfølgende foretager en automatisk segmentering, segmenterer iPlan strukturerne i
patientdatasættet ud fra de samme strukturer, som findes i atlasdatasættet (se side 142).

Sådan indsættes flere objekter

Figur 73
Trin
1.

Klik på New Object... i funktionsområdet.

2.

Vælg behandlingsskabelon i listen Treatment Type.

3.

Åbn fanebladet Multiple Objects, og vælg objekter i listen Objects, eller klik på Select
All for at vælge alle objekter.

4.

Vælg objektpositionering: Patient Orientation eller Original Slice Orientation.
BEMÆRK: Normalt er standardindstillingen for Original Slice Orientation passende,
medmindre det ønskes at opridse objektet i en særlig defineret retning.

5.

Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og tilføje objekterne til listen i funktionsområdet.
Nu kan objekterne oprettes i billedvisningerne (se fra side 136).

BEMÆRK: I fanebladet Multiple Objects er skiveafstanden i de fleste tilfælde sat til en
standardindstilling for billedskiveafstand. Kun fine strukturer som f.eks. nerver er tildelt en mindre
skiveafstand. I fanebladet Single Object kan du få vist standardskiveafstanden ved specifikke
strukturer (se side 161).
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8.3

Oprettelse af objekter

Oprettelse af objekter med Brush

Forklaring af objektinterpolation
Hvis afkrydsningsfeltet Interpolation i funktionsområdet er aktiveret, interpoleres voxeloplysninger for to synlige skiver, som ikke ligger ved siden af hinanden, mellem de to skiver ved
hjælp af funktionen Brush.

②

③

①
Figur 74
Nr.

Komponent

①

Interpolerede oplysninger

②

Første skive

③

Sidste skive

Interpolation sker kun i den visning, hvori opridsningen af objektet blev startet. Interpolation
deaktiveres, hvis du f.eks. skifter fra en aksial til en sagittal visning.
BEMÆRK: Oprettelse af objekter i rekonstruerede visninger (som indeholder billeder, der er
rekonstrueret ud fra originale billedskiver) er anderledes end oprettelse af objekter i originale
skiver. I rekonstruerede visninger anvendes der interpolerede billeder, som muligvis ikke viser alle
detaljer som forventet (f.eks. kan kanter være slørede).
BEMÆRK: Interpolation fungerer bedst, hvis der er overlap mellem de angivne skiver (se side
136).

Oprettelse af objekter
Trin

136

1.

Vælg et objekt fra listen i funktionsområdet.

2.

Klik på Brush.

3.

Fastlæg penslens størrelse med skyderen Brush Size.
BEMÆRK: Flyt musemarkøren ind i planlægningsområdet for at se den omtrentlige penselstørrelse.
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Trin
4.

Brug musemarkøren til at opridse objektet i billedskiven.

5.

Klik på en anden billedskive og oprids objektet i denne skive.
Softwaren anvender interpolation til at vise objekterne i de andre billedskiver i visningsfanebladet og til at oprette et 3D-objekt i 3D-visninger.
Små og/eller tynde objekter bør oprettes med fin skiveopløsning (se side 148).

Objekt i billedvisningerne
Nedenstående billede viser et objekt ①, der er oprettet med funktionen Brush.

①

Figur 75
Åbn fanebladet Overview for at kontrollere, at det objekt, der er genereret ved hjælp af
funktionen Brush, er korrekt.

Anvendelse af pipetten
Pipettefunktionen gør det muligt at oprette eller finjustere et objekt ved hjælp af et fastlagt interval
af gråtoneværdier.
Trin
1.

Fastlæg penslens størrelse med skyderen Brush Size.
Klik på pipetteikonet ① for at aktivere det, og klik derefter direkte i vis-

① ningen.
2.

3.

Pixelværdierne inden for den første penselcirkel (bestemt af penselstørrelsen) benyttes til at fastlægge et interval af gyldige pixelværdier,
der er anvendt ved optegningen.
Opret et objekt ved hjælp af Brush.
Når du trækker Brush, optegnes kun pixels med værdier inden for det fastlagte interval.
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Tips til oprettelse af tynde objekter
Det anbefales, at oprette tynde og/eller små objekter under fanebladet 4 Views eller 8 Views,
hvor det er muligt at opridse objektet i flere på hinanden følgende skiver og gennemse 3Dobjektet under fanebladet Overview.
Derefter kan du korrigere objektet efter behov under fanebladet Overview eller 4 Views.
BEMÆRK: Generelt gælder det, at tynde og/eller små objekter muligvis ikke vises nøjagtigt i 3Dvisningen.
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8.3.1

Oprettelse af objekter med SmartBrush

Generelle oplysninger
SmartBrush er et billedsegmenteringsværktøj, som tilbyder avancerede optegningsfunktioner
som hjælp til f.eks. at skelne sundt væv fra tumorer. Når der vælges et område til opridsning,
udfylder softwaren automatisk områder med gråtoneværdier, som minder om det valgte område.
BEMÆRK: I lighed med funktionen Brush anvender SmartBrush automatisk interpolation ved
oprettelsen af objekter (se side 136).

Oprettelse af objekter
Trin
1.

Vælg et objekt fra listen i funktionsområdet.

2.

Klik på SmartBrush.

3.

Zoom ind på interesseområdet for at reducere mængden af billedinformationer, der benyttes til algoritmen.

4.

Fastlæg penslens størrelse med skyderen Brush Size.
Flyt musemarkøren ind i planlægningsområdet for at se den omtrentlige penselstørrelse.
BEMÆRK: SmartBrush fungerer mest effektivt med en lille penselstørrelse.

5.

Klik i det område, der skal optegnes. Objektets form bestemmes af den penselstørrelse,
der blev angivet i det foregående trin.

6.

Hold venstre museknap nede, og træk musemarkøren hen over de områder, der skal segmenteres.
Det optegnede område bestemmes af tærsklen i billedet. Threshold-intervallet øges i takt
med trækafstanden.

7.

Korrigér om nødvendigt opridsningens kanter med Brush (se side 136) og Eraser (se side
163).

8.

Klik på en anden billedskive og segmentér objektet i denne skive ved hjælp af SmartBrush.
Softwaren anvender interpolation til at vise objekterne i de andre billedskiver i visningsfanebladet og til at oprette et 3D-objekt i 3D-visninger.
BEMÆRK: Små og/eller tynde objekter bør oprettes med fin skiveopløsning (se side
148).

Åbn fanebladet Overview for at kontrollere, at det objekt, der er genereret ved hjælp af
funktionen SmartBrush, er korrekt.
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8.3.2

Oprettelse af objekter med SeedBrush

Generelle oplysninger
SeedBrush er et billedsegmenteringsværktøj, der ligesom SmartBrush segmenterer områder
med samme gråtoneværdi i et valgt område. Når et område er segmenteret ved hjælp af
SeedBrush, kan segmenteringen bringes til at gælde for flere billedskiver.
BEMÆRK: Segmenteringsområdet i datasættet er begrænset til det område, der vises i de
enkelte visninger (afhængigt af zoomfaktoren) og antallet af viste billedvisninger (f.eks. i
fanebladet 4 Views eller 8 Views).

Før du begynder
Før segmentering med SeedBrush kan det være nyttigt at optimere gråtonefordelingen, hvis
gråtoneniveauet i det område, der skal segmenteres, er det samme som niveauet i det øvrige
scanningsbillede, eller de scanningsbilleder, der anvendes, er af dårlig kvalitet.
Trin

1.

Åbn dialogen SeedBrush (se nedenfor), og klik på knappen Windowing i dialogen.

2.

Justér billedets lysstyrke og kontrast, så de områder, der ønskes opridset, ses tydeligt (se
side 132).

Aktivering af Seedbrush

Figur 76
Trin
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1.

Vælg et objekt fra listen i funktionsområdet.

2.

Klik på SeedBrush... for at åbne dialogen SeedBrush.
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Trin
1.

Klik på Zoom, og zoom ind på det område, der skal segmenteres.

2.

Klik på Pan and Recenter for at centrere billedet.

3.

Fastlæg penslens størrelse med skyderen Brush Size.
Flyt musemarkøren ind i planlægningsområdet for at se den omtrentlige penselstørrelse.

4.

Markér de områder, der skal indgå i segmenteringen, ved at klikke på Include og:
• hold venstre museknap nede, mens du bevæger musemarkøren hen over det billedafsnit, du vil have med, eller
• klik på billedet ved det ønskede sted.

5.

Markér afsnit, der ikke skal optegnes, ved at klikke på Exclude og:
• hold venstre museknap nede, mens du bevæger musemarkøren hen over det billedafsnit, du ikke vil have med, eller
• klik på billedet ved det ønskede sted.

6.

Klik på Apply.
Områder med samme gråtoneværdi som det valgte område udfyldes automatisk og det
segmenterede objekt vises i billedvisningerne.

7.

Korrigér om nødvendigt opridsningens kanter med Brush (se side 136) og Eraser (se side
163).

BEMÆRK: SeedBrush-resultatet kan gøres bedre ved at indstille flere seedninger efter hinanden
ved hjælp af ovennævnte trin.

Opridsning af samme objekt i flere skiver efter hinanden
Trin
1.

Vælg de næste fire skiver med knapperne Browse Slices i værktøjslinjen.

2.

Klik på Apply for at kopiere opridsningen til de viste skiver.

3.

Andre interesseområder opridses ved at gentage de ovenfor beskrevne procedurer Include, Exclude og Apply lige så mange gange som det er nødvendigt, indtil det ønskede resultat er nået.

Kontrol af objektet
Åbn fanebladet Overview for at kontrollere, at det objekt, der er genereret ved hjælp af
funktionen SeedBrush, er korrekt.
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8.4

Oprettelse af objekter ved hjælp af automatisk
segmentering

Automatisk segmentering ved hjælp af atlasset

Generelle oplysninger
Funktionen Auto Segmentation benytter en vidensbaseret segmenteringsmetode, som
identificerer organer og andre strukturer i menneskekroppen ved at sammenligne patientens
datasæt med et atlasdatasæt (findes i iPlan), hvor strukturerne allerede er optegnet.
Ved hjælp af atlasset finder softwaren punkt-for-punkt-overensstemmelsen mellem patientens
datasæt og atlasdataene og overfører alle opridsede strukturer fra atlasset til patientdataene.
Forbindelsen mellem patientdatasættet og atlasdataene er ikke en fast transformation, som
genkender forskellene i de anatomiske strukturers form og størrelse. Atlassættet overføres
snarere elastisk på en sådan måde, at ligheden mellem datasættene øges.

Krav
Auto Segmentation ved hjælp af atlasset kan benyttes, hvis:
• Du arbejder med anatomiske MR- og/eller CT-billeder. Følgende undermodaliteter
understøttes: MR T1 med og uden kontraststof og vægtede MR T2.
• Du vælger et eller flere objekter til segmentering, der findes i softwarens atlas (se side 143).
BEMÆRK: De bedste resultater opnås ved at anvende billeder i høj kvalitet (billeder med høj
opløsning, høj vævskontrast og store volumener).

MR-billedsæt: Undermodalitet
Til atlasbaseret Auto Segmentation af MR-billedsæt benyttes der forskellige atlasser, afhængigt
af billedsættets undermodalitet. Som standard definerer softwaren automatisk undermodaliteten
under segmenteringen. Hvis segmenteringsresultatet ikke er tilfredsstillende, kan du gennemgå
undermodaliteten, om nødvendigt vælge en anden undermodalitet manuelt i fanebladet Plan
Content (se side 87) og gentage Auto Segmentation.

CT-billedsæt
Den atlasbaserede Auto Segmentation af CT-billedsæt benytter den kalibrerede Hounsfieldskala. Derfor kan den levere dårlige resultater ved ukalibrerede CT-billedsæt eller
modaliteter som f.eks. DVT/Cone Beam/XA.

Optegning af tumorer
Hvis der er en tumor i hjernen, anbefales det at opridse dette område først, dvs. oprette et
tumorobjekt, før Auto Segmentation benyttes. Ved først at optegne tumorobjektet vil alle senere
automatisk segmenterede strukturer fratrække tumorområdet. Dette mindsker risikoen for en
forkert vævsklassificering i den segmenterede struktur.
Hvis tumoren ikke opridses inden anvendelsen af Auto Segmentation, ignoreres tumoren
automatisk ved segmenteringen. Husk det, hvis du har til hensigt at foretage en volumetrisk
analyse.
BEMÆRK: Eventuelle fejl, som opstår ved optegningen af en tumor, forplanter sig til de
automatisk segmenterede objekter.
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Atlasstrukturer
Softwarens atlas indeholder følgende strukturer. Adgangen til strukturerne afhænger af den valgte
behandlingsskabelon (se side 135).
Strukturer i MR-atlasset

Strukturer i CT-atlasset

Brain (hjerne):
Cerebrum
Gray matter (grå substans)
White matter (hvid substans)
Cerebellum
Brainstem (hjernestamme)
• Medulla oblongata
Hypothalamus
• Pineal gland (koglekirtel)
• Pituitary gland (hypofyse)
Ventricles (ventrikler)
CSF
Cranial cavity (kraniehule)
Hippocampus, left (venstre); hippocampus,
right (højre)
Thalamus, left (venstre); thalamus, right
(højre)
Caudatus, left (venstre); caudatus, right
(højre)
Putamen, left (venstre); putamen, right
(højre)
Capsula interna, left (venstre); capsula interna, right (højre)
Eye, left (øje, venstre); Eye, right (øje, højre)
Optic apparatus (synsapparatet):
• Optic nerve, left (synsnerve, venstre);
Optic nerve, right (synsnerve, højre)
• Chiasm (chiasma opticum)
• Optic tract, left (tractus opticus, venstre);
Optic tract, right (tractus opticus, højre)
Lens, left (linse, venstre); Lens, right (linse,
højre)
Cochlea, left (venstre); cochlea, right (højre)
Inner ear, left (auris interna, venstre); Inner
ear, right (auris interna, højre)

Carotis int. ROI, left (venstre)
Carotis int. ROI, right (højre)
Ethmoid bone (ethmoid ben)
Frontal bone (frontal knogle)
Mandible (mandibula)
Mandible Body, Left (corpus mandibula, venstre)
Mandible Body, Right (corpus mandibula, højre)
Ramus Mandible, Left (ramus mandibula, venstre)
Ramus Mandible, Right (ramus mandibula, højre)
Maxilla
Maxilla, Left (venstre)
Maxilla, Right (højre)
Le Fort I Template (Le Fort I-skabelon)
Le Fort I Template, Left (Le Fort I-skabelon, venstre)
Le Fort I Template, Right (Le Fort I-skabelon, højre)
Le Fort III Template (Le Fort III-skabelon)
Le Fort III-I Template (Le Fort III-I-skabelon)
Nasal bone (næseben)
Occipital bone (occipital knogle)
Orbit, left (øje, venstre)
Orbit, right (øje, højre)
Orbital Cavity, Left (øjenhule, venstre)
Orbital Cavity, Right (øjenhule, højre)
Parietal bone, left (isseben, venstre)
Parietal bone, right (isseben, højre)
Sphenoid bone (kileben)
Temporal bone, left (tindingeben, venstre)
Temporal bone, right (tindingeben, højre)
Zygomatic bone, left (kindben, venstre)
Zygomatic bone, right (kindben, højre)
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Aktivering og kontrol af segmentering

Figur 77
Trin
1.

Vælg et atlasobjekt fra listen i funktions-området.

2.

Klik på Auto Segmentation... for at åbne dialogen Auto Segmentation (vist ovenfor).
Softwaren aktiverer den automatiske segmentering og følger forløbet.

3.

Når processen er afsluttet, skal du kontrollere, at alle objekter er korrekt segmenteret i billedvisningerne.

4.

Klik på OK for at bekræfte segmenteringen og lukke dialogen Auto Segmentation. De
segmenterede objekter vises herefter i alle billedvisninger i planlægningsområdet.

Segmentering med atlasbaseret segmentering finder muligvis ikke den korrekte form af en
given struktur. Derfor skal alle objekter, der er segmenteret automatisk, kontrolleres af
brugeren.
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8.4.1

Automatisk segmentering med båndtærskler (vha. interesseområde)

Generelle oplysninger
Funktionen Auto Segmentation gør det også muligt at bestemme strukturer, der er unikke for
patientens anatomi og let kan genkendes i det valgte billedsæt. Denne segmenteringsproces kan
udføres for objekter, der ikke findes i atlasset.

Dialogen Band Thresholding

Figur 78

Anvendelse af bånd-thresholding
Trin
1.

Vælg et ikke-atlasobjekt fra listen i funktions-området.

2.

Klik på Auto Segmentation... for at åbne dialogen Band Thresholding.

3.

Her kan du fastlægge et tredimensionelt interesseområde (ROI) i billedvisningen for at justere billedkontrasten i dette område.
Fastlæg interesseområdets form ved at vælge ROI Box eller ROI Ellipsoid i rullelisten
Mask.

4.

Positionér rammen i den aksiale, koronale eller sagittale visning med musemarkøren for
at indkredse det område, der skal segmenteres.

5.

Åbn rullelisten Maximal Fragment Number, og vælg det antal fragmenter, der skal detekteres og segmenteres. Hvis du f.eks. vælger ét fragment, vil det største tilknyttede område blive segmenteret.
Forhåndsvisningen tager ikke hensyn til det valgte antal fragmenter. Så snart du har bekræftet indstillingerne med OK, tages der hensyn til antallet af fragmenter ved beregningen.
BEMÆRK: Maximal Fragment Number kan benyttes til at eliminere små artefakter i objekter, hvor tærsklen har været anvendt, og reducere hukommelsesforbruget.

6.

Fastlæg gråtoneværdier i kortlægningsfunktionsvisningen (nederst til højre) på følgende
måde:
• Indtast værdierne for Right og Left direkte i de dertil beregnede felter, eller
• Brug musemarkøren til at justere skydebjælken for venstre værdi og/eller for højre værdi, indtil de ønskede værdier vises i de pågældende felter.
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Trin
7.

Aktivér afkrydsningsfeltet Zoom, og zoom ind på området mellem venstre og højre tærskel for at opnå større nøjagtighed i fastlæggelsen af gråtonefordelingen.

8.

Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og aktivere segmenteringen.
De segmenterede objekter vises herefter i alle billedvisninger i planlægningsområdet.

Eksempel: Udførelse af karsegmentering
Nogle objekter er tildelt standardtærskler for segmentering. Dette er tilfældet for karsegmentering.
For MR-billeder gælder en minimumværdi på 1433 og en maksimumværdi på 2252.

Figur 79
Trin
1.

Åbn rullelisten Mask, og vælg Ellipsoid ROI. Sørg for, at interesseområdet indeholder de
kar, du vil segmentere.

2.

Kontrollér, at standardtærskelværdierne markerer karrene. Hvis det ikke er tilfældet, skal
værdierne justeres manuelt.

3.

Vælg et passende Maximal Fragment Number, afhængigt af længden og bredden på de
kar, du vil segmentere.

4.

Klik på OK.

Alle kar, der er segmenteret automatisk, skal kontrolleres af brugeren.
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8.4.2

Automatisk segmentering med båndtærsler (vha. et maskeobjekt)

Generelle oplysninger
I dialogen Band Thresholding kan der også udføres en segmentering inden for et område, der
defineres af et maskeobjekt (et andet segmenteret objekt).
Forinden skal der oprettes et maskeobjekt, som definerer segmenteringsområdet. Derefter kan du
segmentere et nyt objekt inden for dette definerede område.

Sådan tilføjes objekter
Trin
1.

Åbn funktionen New Object... for at tilføje et objekt (under fanebladet Single Object) til
listen i funktionsområdet.
Dette er maskeobjektet.

2.

Fastlæg det område, der skal segmenteres, bredt ved at vælge objektet i listen i funktionsområdet, og udfør segmenteringen ved hjælp af funktionerne Brush (se side 136) eller SmartShaper (se side 152).

3.

Åbn funktionen New Object..., og tilføj et tomt objekt til listen i funktionsområdet.

Aktivering af Band Thresholding
Trin
1.

Vælg det tomme objekt, du lige har tilføjet i funktionsområdet, og klik på Auto Segmentation... for at åbne dialogen Band Thresholding.

2.

Åbn rullelisten Mask, og vælg det maskeobjekt, du oprettede.

3.

Fastlæg gråtoneværdier i kortlægningsfunktionsvisningen (nederst til højre) på følgende
måde:
• Indtast værdierne for Right og Left direkte i de dertil beregnede felter, eller
• Brug musemarkøren til at justere skydebjælken for venstre værdi og/eller for højre værdi, indtil de ønskede værdier vises i de pågældende felter.

4.

Aktivér afkrydsningsfeltet Zoom, og zoom ind på området mellem venstre og højre tærskel for at opnå større nøjagtighed i fastlæggelsen af gråtonefordelingen.

5.

Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og aktivere segmenteringen.
De segmenterede objekter vises herefter i alle billedvisninger i planlægningsområdet.

Kontrol af segmenteringen
Segmentering med bånd-thresholding finder muligvis ikke den korrekte form af en given
struktur. Derfor skal alle objekter, der er segmenteret automatisk, kontrolleres af brugeren.
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8.5

Oprettelse af objekter med høj opløsning

Oversigt

Generelle oplysninger
iPlan gør det muligt at oprette objekter med en højere opløsning end det valgte billedsæts
opløsning (så objektskiveafstanden er finere end billedskiveafstanden). Det gør det lettere at
optegne små og/eller tynde objekter, især i rekonstruktionsvisninger, der er perpendikulære til de
oprindelige billedskiver.
Det kan være nyttigt at oprette objekter med høj opløsning, f.eks.:
• Til præcis stereotaktisk planlægning som kræver, at der er oprettet objekter i
rekonstruktionsvisninger
• Til volumetrisk analyse, hvor en præcis sammenligning af forskellige objekter er vigtig (se side
150)
• Til radio-/neurokirurgi, hvor der kræves en præcis opridsning af det kliniske mål i forhold til
risikoorganer

Oprettelse af objekter med høj opløsning
Først skal der foretages visse indstillinger i fanebladet Single Object, som åbner, når du klikker
på New Object... i funktionsområdet. Disse indstillinger beskrives på følgende sider.
Når indstillingerne er foretaget, kan du oprette et objekt ved hjælp af de tidligere beskrevne
funktioner (Brush, SmartBrush, Auto Segmentation osv.).

Skærmbilledlayout

①
②

Figur 80
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Fastlæggelse af indstillinger for objekter med høj opløsning
Nr.

①

Indstilling

Slice Distance

Forklaring
Vælg den ønskede afstand mellem objektskiver (f.eks. 1 mm, 2 mm). Denne funktion kan anvendes til at indstille opløsningen for objektet, så objektet
får en højere opløsning end afstanden i det oprindelige billedsæt.
BEMÆRK: Den valgte afstand er omtrentlig. Softwaren vælger den nærmeste værdi, som kan opdele den oprindelige billedskiveafstand i underskiver
med lige stor afstand. De deraf følgende skiveafstande vil ikke afvige med
mere end en faktor på 1,7 fra den valgte afstand. Desuden gælder det, at
hvis billedsættets skiveafstand varierer mellem sættets billedskiver, vil objektets billedafstande også variere. I så fald vises intervallet af skiveafstande (minimum- og maksimumværdier).
BEMÆRK: Gå til fanebladet Plan Content for at se skiveafstandsværdier
for billedsæt.

②

Object aligned to

Vælg en af følgende valgmuligheder:
• Patient Orientation: Objektskiverne positioneres, så de er parallelle med
patientens anatomiske standardakser. Det gør det muligt at foretage optegning i reelle aksiale, koronale og sagittale skiver. Dette gælder også
for billedsæt, der er scannet med gantryhældning, eller billedsæt, hvor koordinatsystemet var forud fastlagt gennem lokalisering eller billedfusion.
Tilpassede retninger respekteres ligeledes.
• Original Slice Orientation: Objektskiverne flugtes med billedskiverne,
med undtagelse af ekstra underskiver, der er indsat på grund af den valgte skiveafstand (se ovenfor). Objekter med den oprindelige skiveretning
gør det muligt at opridse og gennemse de oprindelige billedskiver, der
blev leveret af scanneren (så længe den tilsvarende visningsretning benyttes), uanset den aktuelle skiveretning.
BEMÆRK: Patient- og skiveretning kan være den samme eller forskellig, afhængigt af situationen (se side 149).

BEMÆRK: Den skiveafstand og objektpositionering, der vælges i dialogen, vil svare til det
billedsæt, hvori objektet først blev opridset.

Objekter og retning
Oprindelige billedskiver positioneres ikke med patientretning i følgende tilfælde, hvor billedsættet
blev:
• Scannet i vinkel
• Fusioneret med andet billedsæt
• Lokaliseret
• Tildelt en tilpasset retning (se side 57)
BEMÆRK: Hvis objektet ikke positioneres med patientretningen eller den oprindelige
billedretning, vises den pågældende retning i afsnittet Align object to i dialogen Properties. Det
kan være tilfældet for objekter, der er oprettet uden for opgaven Object Creation, eller hvis
billedsætretningen er blevet justeret, efter at objektet er oprettet.
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Sammenligning af objekter
De beregnede værdier for et objekt, f.eks. volumen (vist i fanebladet Plan Content nedenfor) er
baseret på objektopløsningen.

Figur 81
Hvis du vil sammenligne statistikker for ens objekter oprettet i to forskellige billedsæt, bør
indstillingerne for objektopløsningen (skiveafstand og objektretning) være ens for de to objekter.
Ellers er de viste værdier muligvis ikke egnede til sammenligning.

Ændring af skiveafstanden
Hvis du ændrer skiveafstanden for et objekt, der allerede er oprettet (ved at åbne dialogen
Properties, se side 160), resamples objektet til den nye skiveafstand. Det kan medføre
ændring af objektformen og/eller -volumenen. Kontrollér objektet omhyggeligt, når der er
foretaget ændringer.
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8.5.1

Kontrol af objekter med høj opløsning

Generelle oplysninger
Hvis du har oprettet et objekt med høj opløsning, kan du gennemse objektet i Fine-billedvisninger,
der har en lignende skiveafstand som skiveafstanden i det valgte objekt. På den måde kan du
bladre gennem billedskiver, der er tættere sammen (f.eks. med en højere opløsning) end i
standardvisninger.
Visningerne Fine er kun effektive, hvis objektskiveafstanden er mindre end skiveafstanden i det
oprindelige billedsæt.
BEMÆRK: Kontrollér, at objekter er korrekte, under fanebladet Overview.

Visning af objekter i Fine-funktion
Trin
1.

Vælg det objekt, du vil gennemse.

2.

Åbn fanebladet 4 Views eller 8 Views og klik på knappen View Orientation for
at få vist retningsmulighederne.

3.

Vælg retningen Axial Fine, Coronal Fine eller Sagittal
Fine.
Visningen opdateres iht. indstillingen.

4.

Rul gennem billedsættet for at kigge på objektet i hver enkelt skive.

BEMÆRK: Skiveafstanden i Fine-billedvisninger modsvarer skiveafstanden i det valgte objekt.
Hvis du vælger et andet objekt, vil visningen Fine blive baseret på det senest valgte objekt. Finevisningen er mærket i det øverste højre hjørne i hver visning.
BEMÆRK: Objektdetaljer, der er synlige i Fine-tilstanden, er det muligvis ikke i standardvisninger.
Vær opmærksom på det, når du gennemser objekter med høj opløsning.
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8.6

Korrektion af objekter

Ændring af objekter med SmartShaper

Generelle oplysninger
SmartShaper gør det muligt at forme eller flytte et allerede oprettet objekt manuelt.

Hvad er SmartShaper?
SmartShaper er et avanceret værktøj til deformation af anatomiske objekter i patientanatomien i
tre dimensioner. På samme måde som atlasbaseret segmentering tilretter et atlasdatasæt, så det
passer med et patientdatasæt, lægger SmartShaper et gitter af usynlige styrepunkter hen over
det objekt, der skal tilrettes. Gitteret af styrepunkter justeres derefter automatisk ved hjælp af
elastisk deformation.

Anvendelse af SmartShaper
Du kan skubbe eller trække styrepunkterne interaktivt ved at bevæge den justérbare pensel hen
over objektområdet. Når gitteret deformeres, sker det samme for objektet, da det er knyttet til
gitteret i alle tre dimensioner (aksialt, koronalt, sagittalt).
SmartShaper kan også anvendes uden for objektet til at trække i gitteret. Det kan lade sig gøre,
fordi penslen deformerer det rum, der omgiver objektet. Der kan drages en simpel sammenligning
med et billede, der er malet på en ballon. Hvis man klemmer på eller trækker i ballonen, presses
billedet på ballonen sammen eller udspiles tilsvarende.
BEMÆRK: SmartShaper er kun beregnet til mindre korrektioner af grænseområder.

Anvendelse af SmartShaper
Trin
1.

Vælg et objekt fra listen i funktionsområdet, og klik på SmartShaper.

2.

• Aktivér afkrydsningsfeltet Contours for at få vist objekterne som konturer.
• Justér formgivningsværktøjets diameter ved hjælp af skydebjælken Brush Size. Der
anbefales en diameter på mindst 3 mm.
- Hvis der benyttes en mindre penselstørrelse, øges antallet af beregnede gitterpunkter, hvorved følsomheden øges.
- Hvis der benyttes en større penselstørrelse, bliver justeringen mere grov.
BEMÆRK: SmartShaper fungerer muligvis ikke efter hensigten ved små penselstørrelser. Det er bedre at foretage små ændringer ved at anvende Brush og Eraser lokalt.

3.

Objektformen justeres ved at bevæge musemarkøren hen over
objektet for at justere dets ydre kontur.

Åbn fanebladet Overview for at kontrollere, at det objekt, der er ændret ved hjælp af
funktionen SmartShaper, er korrekt.
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8.7

Avanceret objekt-manipulation

Adgang

Adgang til avancerede funktioner
Trin
1.

Klik på Advanced Manipulation... i funktionsområdet.

2.

Vælg mellem følgende faneblade, afhængigt af hvilken type objektmanipulation, du vil
foretage:
• Scaling (se side 154)
• Logical Operations (se side 156)
• Splitting (se side 158)

BEMÆRK: Øgning af et objekts opløsning, inden der foretages en avanceret manipulation, kan
reducere informationstabet.

Kontrol af objekter
Alle objekter, der er justeret ved hjælp af funktioner i Advanced Manipulation..., skal
kontrolleres af brugeren.
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8.7.1

Skalering af objekter

Generelle oplysninger
I dialogen Scaling kan du:
• gøre allerede oprettede objekter proportionalt større eller mindre og generere et nyt objekt ud
fra det morphede objekt
• oprette et ”væg”-objekt, som genereres i relation til et kildeobjekt, der allerede er oprettet

Dialogen Scaling

①
②

③

Figur 82
Nr.

Forklaring

①

Liste over kildeobjekter

②

Valgt kildeobjekt ud fra hvilket det skalerede objekt oprettes

③

Forhåndsvisning af det skalerede objekt ud fra den udførte objektmanipulation

BEMÆRK: De tilgængelige valgmuligheder i dialogen Scaling varierer afhængigt af, om du gør
objekter større eller mindre eller opretter et vægobjekt.

Forstørrelse eller krympning af objekter
Trin

154

1.

Vælg Enlarge Object eller Shrink Object i afsnittet Choose Operation and Source Object i dialogen Scaling.

2.

Vælg det objekt, du vil skalere, i listen over kildeobjekter.

3.

Gå til afsnittet Adjust Parameters, og angiv i millimeter, hvor meget objektstørrelsen skal
øges eller mindskes.
Som standard justeres objektstørrelsen proportionalt i retningerne venstre-højre, anteriorposterior og hoved-fod. Denne indstilling kan deaktiveres ved at klikke på afkrydsningsfeltet proportional ud for den pågældende retning.
BEMÆRK: Hvis du fastlægger værdier i parameterfeltet, som afviger meget fra hinanden,
og aktiverer funktionen Shrink, fremstår det objekt, der fremkommer, muligvis ikke som
forventet. Objektet vil imidlertid stadig være korrekt.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

OPRETTELSE AF OBJEKT

Trin

4.

Gå til feltet Object Name, og angiv et navn for det skalerede objekt. Du kan også vælge
en forud fastlagt struktur i listen Structure Type.
BEMÆRK: Som standard navngives det nye objekt i overensstemmelse med kildeobjektets navn og den valgte handling.

5.

Klik på den ønskede farve for objektet.

6.

Klik på forhåndsvisningerne til højre for fanebladet for at se en forhåndsvisning af skaleringsresultatet.

7.

Klik på Generate for at oprette det skalerede objekt.

8.

Bekræft indstillingerne og luk dialogen ved at klikke på Close.
Det skalerede objekt vises nu i listevisningen i funktionsområdet.

Oprettelse af et vægobjekt
Trin
1.

Vælg Create Wall i afsnittet Choose Operation and Source Object i dialogen Scaling.

2.

Vælg en af følgende valgmuligheder:
• Klik på Exterior for at få vist vægobjektet uden for kildeobjektet
• Klik på Centered for at få vist kildeobjektets grænselinjer midt i det nye vægobjekt
• Klik på Interior for at få vist vægobjektet inde i kildeobjektet

3.

Gå til listen over kildeobjekter og vælg det objekt, du ønsker som basis for et vægobjekt.

4.

Gå til afsnittet Adjust Parameters, og indtast dimensionerne for vægobjektet i millimeter.

5.

Gå til feltet Object Name , og angiv et navn for vægobjektet. Du kan også vælge en forud
fastlagt struktur i listen Structure Type.
BEMÆRK: Som standard navngives det nye objekt i overensstemmelse med kildeobjektets navn.

6.

Klik på den ønskede farve for objektet.

7.

Klik på forhåndsvisningerne til højre for fanebladet for at se en forhåndsvisning af skaleringsresultatet.

8.

Klik på Generate for at oprette vægobjektet.

9.

Bekræft indstillingerne og luk dialogen ved at klikke på Close.
Vægobjektet vises nu i listevisningen i funktionsområdet.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

155

Avanceret objekt-manipulation

8.7.2

Fletning af objekter

Generelle oplysninger
I dialogen Logical Operations kan du flette to objekter og skabe et nyt objekt af de flettede
objekter.

Dialogen Logical Operations

①

②

Figur 83
Nr.

Forklaring

①

Valgte kildeobjekter ud fra hvilke det nye objekt oprettes

②

Forhåndsvisning af det nye objekt ud fra, hvordan de to kildeobjekter er blevet flettet

Fletning af objekter
Trin

156

1.

Gå til felterne First Operand og Second Operand, og vælg de to objekter, der skal danne basis for det nye projekt.

2.

Vælg den ønskede proces blandt følgende valgmuligheder:
• Klik på Union for at oprette et nyt objekt af to flettede objekter.
• Klik på Intersection for at oprette et nyt objekt ud fra fællesmængden af to objekter.
• Klik på Subtraction for at oprette et nyt objekt som resultat af en subtraktion af objekt
nummer to (Second Operand) fra objekt nummer et (First Operand).

3.

Gå til feltet Object Name, og angiv et navn for det nye objekt. Du kan også vælge en forud fastlagt struktur i listen Structure Type.
BEMÆRK: Som standard navngives det nye objekt efter den valgte proces.

4.

Klik på den ønskede farve for objektet.

5.

Klik på forhåndsvisningerne til højre for fanebladet for at se en forhåndsvisning af fletningsresultatet.

6.

Klik på Generate for at oprette det nye objekt.

7.

Bekræft indstillingerne og luk dialogen ved at klikke på Close.
Det nye objekt vises nu i listevisningen i funktionsområdet.
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BEMÆRK: Resultaterne af Union, Intersection og Subtraction kan afvige fra objektets
oprindelige form, hvis de er segmenteret i forskellige skivesæt og/eller med forskellige
opløsninger.
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8.7.3

Opdeling af objekter

Generelle oplysninger
I dialogen Splitting kan du opdele et objekt, du har oprettet, i to dele.

Dialogen Splitting

Figur 84

Opdeling af objekter
Trin
1.

Gå til listen Source Object, og vælg det objekt, der skal opdeles.

2.

Vælg den ønskede opdelingsretning for skæreplanet:
• Klik på Min Area for at bestemme opdelingsretningen frit, så tværsnittet er så lille som
muligt
• Klik på Axial, Coronal eller Sagittal for at opdele objektet efter den angivne retning

3.
Klik på knappen Object Splitter i værktøjslinjen i fanebladet Splitting.
4.

Klik på den foretrukne visning i fanebladet.

5.
Træk i den grønne firkant med musemarkøren for at justere skæreplanet langs den valgte
retning.
Det er også muligt at hælde planet ved at flytte musemarkøren over eller under den grønne firkant.
6.

158

Kontrollér visningerne for at tjekke, at opdelingen af objektet er korrekt.
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Generering af opdelte objekter
Når du har konstateret, at objektet er opdelt korrekt, kan du generere de to nye objekter, der er
angivet af de blå og gule bokse:
Trin
1.

Gå til feltet Object Name, og angiv et navn for det første objekt.

2.

Klik på den ønskede farve for objektet.

3.

Klik på Generate Blue eller Generate Amber, afhængigt af hvilket objekt, du vil generere.
Dette objekt vises nu i listen Source Object.

4.

Gentag trinnene 1-3 for objekt nummer to.

5.

Bekræft indstillingerne og luk dialogen ved at klikke på Close.
De nye objekter vises nu i listevisningen i funktionsområdet.
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8.8

Objektegenskaber

Oversigt

Generelle oplysninger
Hvert objekt består af forskellige egenskaber, som du har fastlagt ved oprettelsen af objektet,
f.eks. farve, navn, strukturtype osv. Når et objekt er oprettet, kan du få det vist og justere nogle
egenskaber efter behov i den relevante Properties-dialog. Andre egenskaber (f.eks.
objektvolumen) kan blive vist under fanebladet Plan Content.
BEMÆRK: Nogle objekter (f.eks. Cerebrum) har særlige visualiseringsmuligheder, hvis du åbner
Advanced 3D (se side 93).

Adgang til objektegenskaber

Dialogen Properties åbnes ved at klikke på egenskabsikonet ud for objektet i listen i
funktionsområdet.

Dialogen Properties

Figur 85
Følgende informationer gives:
• Strukturtype (f.eks. fra atlasset).
• Objektnavn.
• Objektskiveafstand og -justering: Disse indstillinger giver mulighed for at oprette objekter med
høj opløsning, når der kræves en mere nøjagtig opridsning.
• Objektfarve og -klarhed.
• Knappen Prepare for Export... giver mulighed for at fastlægge visse indstillinger for
objekteksporten (se side 164).
Disse indstillinger beskrives nærmere fra side 133.
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Objektegenskaber under fanebladet Plan Content

①

②

Figur 86
Når et objekt vælges i venstre side af dialogen ①, vises objektets egenskaber i dialogens højre
side ②.
Følgende informationer vises:
• Objektnavn
• Billedsæt, hvori objektet er oprettet
• Objektvolumen
• Objektets skiveafstand
• Objektets pixelstørrelse
• Volumetriske målingsinformationer: Her kan du vælge et andet billedsæt for at få vist
volumetriske måleværdier for objektet ud fra det pågældende billedsæt
• Knappen Copy to Clipboard nederst i fanebladet Plan Content: Gør det muligt at kopiere
objektdataene til Windows udklipsholder, f.eks. for at overføre dem til en ekstern fil

Objektform og -volumen
Værdien for Volume beregnes af iPlan ud fra billedkvalitet, billedopløsning, skivetykkelse
osv., og kan afvige fra den faktiske volumen for det optegnede objekt.
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8.9

Yderligere funktioner

Yderligere muligheder ved oprettelse af et objekt

Anvendelse af funktionen Auto Fill
Valgmuligheder

For at udfylde rum som du indrammer ved f.eks. at tegne en cirkel ved hjælp af funktionen Brush, SmartBrush eller SeedBrush skal du aktivere afkrydsningsfeltet Auto Fill.

For at få vist det indrammede rum optegnet i overensstemmelse
med penselstørrelsen skal du deaktivere afkrydsningsfeltet Auto
Fill.

Anvendelse af funktionen Contours
Valgmuligheder

For at få vist både værktøjet Brush/Eraser og et vilkårligt oprettet objekt som kontur, skal du aktivere afkrydsningsfeltet
Contours.

For at få vist værktøjet Brush/Eraser og et vilkårligt oprettet
objekt udfyldt med den valgte farve skal du deaktivere afkrydsningsfeltet Contours.

BEMÆRK: Denne funktion er til rådighed, når man anvender Brush, Eraser, SmartBrush og
SeedBrush.
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Sletning af objekter
Funktionen Eraser gør det muligt at slette informationer i oprettede objekter manuelt.
Trin
1.

Klik på Eraser.

Klik på billedet, og hold venstre museknap nede, mens
du bevæger musemarkøren, indtil det ønskede område
er blevet slettet ①.

2.

①

Fjernelse af objekter
Trin
1.

Vælg objektet fra listen.

2.

Klik på Remove.
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8.10

Forberedelse af objekter til eksport

Forberedelse af objekter

Generelle oplysninger
Når objektplanlægningen er udført, kan du forberede alle objekter til eksport. Det er praktisk, når
objekter eksporteres til navigation eller til brug sammen med f.eks. iPlan RT Image.
Dette trin er nødvendigt, hvis:
• objektet ikke har en standardskiveafstand og/eller den oprindelige skiveretning
• det er hensigten at vælge et andet billedsæt, som objektet skal eksporteres til

Forberedelse af objekter til eksport
Trin
1.

Klik på egenskaber-ikonet ud for objektet i listen i funktionsområdet.
I dialogen Properties skal du klikke på Prepare for Export... for at åbne dialogen Export
Prep.

2.

Vælg de objekter, du vil eksportere til det valgte billedsæt.
BEMÆRK: Dette ikon angiver, at det pågældende objekt har en lille volumen og at objektformen kan ændre sig betydeligt ved eksporten.
3.

4.

Vælg det billedsæt, du vil eksportere.

5.

Klik på OK for at bekræfte valget.

Kontrol af objekter
Så snart valget bekræftes med OK, resamples objektet til den oprindelige skiveretning. Det
kan medføre ændring af objektets form og/eller volumen. Kontrollér objektet omhyggeligt i
billedvisningerne.
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9

AVANCERET
OBJEKTPLANLÆGNING

9.1

Indledning

Oversigt

Generelle oplysninger
Advanced Object Planning gør det muligt at vælge et objekt, der er segmenteret ved hjælp af
planlægningsopgaven Object Creation, og f.eks. spejle objektet fra den ene side af patientens
anatomi til den side, der skal behandles.
Det spejlede objekts position i billedvisningen kan derefter finindstilles.
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Indledning

9.1.1

Advanced Object Planning-funktioner

Hovedskærmbillede

Figur 87

Funktionsoversigt

166

Funktion

Forklaring

Se

Listefelt

Oplister både objekter, som er oprettet ved hjælp af Object
Creation, og objekter, du tilføjer til denne planlægningsopgave. Herfra kan du ændre synlighed, farve og egenskaber for
objekterne.

Side 55

Mirror

Opretter et spejlet billede af et objekt, som er segmenteret
ved hjælp af Object Creation.

Side 167

Remove

Fjerner et objekt fra billedsættet.

Side 171

Coarse

Placerer et objekt i billedet ved hjælp af store justeringer.

Side 169

Fine

Placerer et objekt i billedet ved hjælp af små justeringer.

Side 169

Position

Indstiller positionen for et punkt, objektet kan roteres omkring.
Brug forstørrelsesglasikonet til at lokalisere midten af objekSide 170
tets rotationspunkt.

Reset

Nulstiller et rotationspunkts position.

Bone in 3D

Viser en knogleoverflade i 3D-visningen. (Ikke tilgængelig ved
Side 171
avancerede 3D-visualiseringer.)

Show grid

Viser et gitter i visningerne, så objekter kan måles.

Side 170

Side 171
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9.2

Planlægning af objekter

Spejling af objekter

Generelle oplysninger
Funktionen Mirror gør det muligt at spejle et objekt, der er segmenteret under Object Creation, til
den tilsvarende position i billedsættet på den side, der skal behandles.

Før du begynder
For at sikre at et segmenteret objekt spejles symmetrisk til behandlingssiden, bruger softwaren
det midtsagittale plan som referenceplan. Sørg for, at billedet er placeret korrekt i visningen, inden
spejlingen foretages. Om nødvendigt kan du rejustere billedet i planlægningsopgaven View and
Adjustment (se side 67).

Spejling af et objekt
Trin
1.

Vælg det objekt, der skal spejles, i listen over objekter i området Objects.

2.

Klik på Mirror.
Det spejlede objekt tilføjes til listen i området Objects og placeres automatisk i billedsættet på en sådan måde, at det er et spejlbillede af det oprindelige objekt.

Visning i billedvisningen

①

②

Figur 88
Nr.

Forklaring

①

Oprindeligt objekt

②

Spejlet objekt
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Kontrol af objekter
Spejling af et segmenteret objekt kan forårsage objektvoxler i de data, der skal resamples.
Det kan forårsage et tab af voxel-information, som kan resultere i en form eller en volumen,
som er forskellig fra det originale objekt. Sørg for at kontrollere de kopierede eller spejlede
objekter meget grundigt.
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9.2.1

Positionering af objekter

Flytning af et objekt ved hjælp af grove justeringer

①

②

Figur 89
Trin
1.

Vælg et objekt fra listen i området Objects (alle objekter kan flyttes).
På det tilsvarende objekt vises et blåt trådkors, som repræsenterer objektets rotationspunkt.

2.

Klik på Coarse.

3.

Objektet kan flyttes op, ned, til venstre eller højre ved at holde musemarkøren tæt på midten af rotationspunktet, indtil markøren vises som en hånd. Træk derefter objektet hen til
den ønskede position ①.

4.

For at rotere objektet omkring rotationspunktet skal musemarkøren placeres uden for rotationspunktet, indtil markøren vises som en hånd med en pil. Justér derefter rotationen
efter behov ②.

Flytning af et objekt ved hjælp af finjusteringer

①

②
Figur 90
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Trin
1.

Vælg et objekt fra listen i området Objects (alle objekter kan flyttes).
Der vises et blåt trådkors, som repræsenterer det tilsvarende objekts rotationspunkt.

2.

Klik på Fine.

3.

Objektet kan flyttes op, ned, til venstre eller højre ved at holde musemarkøren i kanten af
billedvisningen (top, bund, venstre eller højre side) og derefter klikke med pilesymbolet
①.

4.

Objektet roteres omkring dets rotationspunkt ved at placere musemarkøren i hjørnet af
billedvisningen og klikke med det buede pilesymbol ②.

Positionering af rotationspunktet
Du kan flytte rotationspunktet (blåt trådkors) for alle objekter.
Trin
1.

Vælg et objekt fra listen i området Objects.

2.

Klik på Position.
Rotationspunktet for det valgte objekt vises nu med gult.

3.

Klik direkte i 2D-billedet eller på 3D-objektet for at placere rotationspunktet det ønskede
sted i objektet.
BEMÆRK: Derefter kan du ved hjælp af funktionerne Coarse eller Fine rotere objektet
omkring det nye rotationspunkt.

Lokalisering af rotationspunktet
Trin
Rotationspunktet for det valgte objekt lokaliseres og vises i midten af billedet ved at klikke på forstørrelsesglasikonet (til højre for knappen Position).

Nulstilling af rotationspunktet
Trin
Klik på Reset for at nulstille rotationspunktet til midten af objektet.
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9.2.2

Yderligere funktioner

Visning af knogle i 3D-visningen
Du kan aktivere en knogleoverflade baseret på CT-billederne i 3D-visningen.
Trin
For at vise knogleoverfladen skal du aktivere afkrydsningsfeltet Bone in 3D i området Objects.
Hvis funktionen er deaktiveret, vises en standard-3D-model (med blødt væv).
BEMÆRK: Se Side 80 for at se et eksempel.

Visning af et gitter
Der kan aktiveres et gitter i 2D-visningerne, som f.eks. kan bruges til måling af objekter, du ønsker
at spejle. Gitterstørrelsen varierer alt efter zoomfaktoren.

Figur 91
Trin
Aktivér afkrydsningsfeltet Show grid i området Objects.

Fjernelse af objekter
Trin
1.

Vælg objektet fra listen.

2.

Klik på Remove.
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10 BANEPLANLÆGNING
10.1

Trajectory Planning-funktioner

Generelle oplysninger
Trajectory Planning gør dig i stand til at planlægge mulige stier for kirurgiske instrumenter på de
scannede billeder.

Figur 92

Tilgængelige funktioner
Funktion

Forklaring

Listefelt

Viser en liste over de baner, du har indsat i billedsættet. HerSide 55
fra kan du ændre synlighed, farve og egenskaber for banerne.

New Trajectory...

Indsætter en bane i billedsættet.

Side 174

Remove

Fjerner en bane fra billedsættet.

Side 177

Duplicate

Kopierer en eksisterende bane.

Side 175

Parallel...

Opretter en bane, der er parallel med en eksisterende bane.

Side 176

Target

Anbringer eller finder banens målpunkt.

Side 174

Entry

Anbringer eller finder banens indgangspunkt.

Side 174
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10.2

Oprettelse af baner

Tilføjelse og placering af nye baner

Tilføjelse af baner
Trin
1.

Klik på New Trajectory... for at åbne dialogen Properties (se side 55).

2.

Indtast et navn for banen i feltet Name.
BEMÆRK: Hvis du ikke navngiver en bane, føjes den til listen som Trajectory og nummereres fortløbende.

3.

Definer en diameter for banen (i millimeter) i feltet Diameter.

4.

Vælg en farve for banen.

5.

Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og tilføje banen til listen i funktionsområdet.

Navngivning af baner
Giv hver bane et entydigt navn, så den tydeligt kan identificeres.

Placering af baner
Trin
1.

Vælg banen på listen i funktionsområdet.

2.

Klik på knappen Target og derefter på billedet for at placere målpunktet.
Målpunktet vises som et trådkors i billedet.

3.

Klik på knappen Entry og derefter på billedet for at placere indgangspunktet.
Indgangspunktet vises som en cirkel, og banen vises på billedet fra indgangspunkt til målpunkt.
Eksempler på viste baner kan ses på side 178.
BEMÆRK: Punkterne kan også placeres på overfladen af 3D-strukturer i 3D-visninger.
Hvis mål- og indgangspunkter placeres i 3D-visningen, skal banen efterfølgende verificeres i 2D-visningerne.

BEMÆRK: Hvis punkterne skal have en anden placering, kan punktet trækkes hen til den
ønskede placering ved hjælp af musemarkøren.

Visning af baner
Når der er tilføjet en bane, kan du få vist banen i billedvisningerne og verificere den, som
beskrevet på side 180.
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10.2.1

Kopiering af baner

Før du begynder
Der skal være mindst én planlagt bane i behandlingsplanen.

Oprettelse af kopierede baner
Trin
1.

Vælg en på forhånd defineret bane i listen i funktionsområdet.

2.

Klik på Duplicate for at tilføje banen til listen i funktionsområdet.
BEMÆRK: Som standard navngives banen ud fra den eksisterende bane, efterfulgt af
Clone, og nummereres fortløbende.

Kopieret bane
Kopierede baner overlejres på den oprindelige bane. Du kan give den nye bane en ny placering
ved hjælp af knapperne Target og Entry (se side 174).
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10.2.2

Oprettelse af parallelle baner

Før du begynder
Der skal være mindst én planlagt bane i behandlingsplanen.

Oprettelse af en parallel bane
Trin
1.

Klik på New Trajectory... for at åbne dialogen Properties (se side 55).

2.

Angiv banens navn, diameter og farve, som beskrevet på side 174.

3.

Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og tilføje banen til listen i funktionsområdet.

4.

Fastlæg enten et målpunkt eller et indgangspunkt for banen (se side 174).

5.

Klik på Parallel... i funktionsområdet, når mål- eller indgangspunktet er placeret.

6.

7.

176

Gå til fanebladet Trajectories og vælg den eksisterende bane, der skal bruges som udgangspunkt
for den parallelle bane. Fastlæg banens længde.
Åbn fanebladet Properties for at angive banens
navn, diameter og farve, og vælge billedsættet.

Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og tilføje banen til listen i funktionsområdet.
Den nye bane vises på billedet parallelt med den oprindelige bane.
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10.2.3

Yderligere funktioner

Fjernelse af baner
Trin
1.

Vælg banen i listen.

2.

Klik på Remove.

Søgning af mål- og indgangspunkter
Trin
1.
2.

Vælg banen i listen.
Klik på forstørrelsesglasikonet på knappen Target eller Entry.
Det pågældende punkt vises nu midt i visningen.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

177

Visning og verificering af baner

10.3

Visning og verificering af baner

Visning af baner

Mulige visninger
Visningen af banens mål- og indgangspunkter i billedvisningerne består af forskellige
identifikatorer, afhængigt af deres placering i forhold til den skive/rekonstruktion, der aktuelt vises.

④

⑤

⑥

⑧
⑦
③
②
①

⑨

Figur 93
Nr.

Planlagt punkt

①

I plan

②

Tæt på planet

③

Uden for planet

④

Fuld størrelse

⑤

Halv størrelse

⑥

Prik

⑦

Banesti

⑧

Visningspunkt

⑨

Midten af skiven/rekonstruktionen

Baneindikatorer
Indikatoren for skæringspunktet (den fremhævede del af banen) er ikke relateret til
scanningens tykkelse eller den faktiske vævspenetration. Den faktiske vævspenetration
kan bestemmes ved hjælp af Probe View.
Den diameter, der vises for banen, angiver skæringspunktet mellem banecylinderen og den
aktuelle skive/rekonstruktion.
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Visningseksempler

①

②

③

④

⑤

⑥

Figur 94
Nr.

Visning

Forklaring

①

Indgangspunkt

Banens indgangspunkt.

②

Enkelt, fuldt optrukket lin- Banens mål- og indgangspunkter befinder sig inden for den
je
viste skive (dvs. banen ligger inden for skiveplanet).

③

Stiplet linje med fuldt optrukket midtersektion

Banen passerer gennem det aktuelle skiveplan, men mål- og
indgangspunkterne befinder sig på andre skiver.
Den fuldt optrukne midtersektion angiver det punkt, hvor banen krydser denne skive.

④

Stiplet linje med fuldt optrukket ende ved indgangscirkel

Banens indgangspunkt befinder sig på denne skive, men målpunktet befinder sig på en anden skive.
Banens fuldt optrukne ende angiver det punkt, hvor banen
krydser denne skive.

⑤

Stiplet linje med fuldt optrukket ende ved målpunkt

Banens målpunkt befinder sig på denne skive, men indgangspunktet befinder sig på en anden skive.
Banens fuldt optrukne ende angiver det punkt, hvor banen
krydser denne skive.

⑥

Målpunkt

Banens målpunkt.

Baner i billedsæt
Hver bane er forbundet med det skivesæt, hvori målpunktet befinder sig.
Du kan forbinde en bane med et andet billedsæt ved at vælge et billedsæt og flytte målpunktet til
dette sæt.
Du kan kontrollere, hvilken skive en bane er forbundet med, ved at vælge banen i fanebladet Plan
Content og få vist egenskabsoplysningerne i højre side af fanebladet.
Hvis du efterfølgende ændrer skivesættet eller retter i billedfusionen, efter du har placeret
en bane, skal du verificere banens nøjagtighed.
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10.3.1

Verificering af baner

Generelle oplysninger
Probe View er velegnet til verificering af baner. Dette faneblad viser billedskiver fra banevinklens
perspektiv (skæv vinkel). Det gør det muligt at se hele banens forløb og sikre, at ingen vigtige
strukturer penetreres.
Alle planlagte baner skal verificeres i billedvisningerne, f.eks. ved hjælp af fanebladene
Probe View eller Overview.

Verificering af baner
Trin
1.

2.

Aktivér knappen Scrolling.
Bladr gennem scanningsrekonstruktionerne langs den akse, der angives af patientikonet
(vist nederst til venstre i billedvisningen).
Afstanden fra visningsplanet til målpunktet vises nederst til højre på fanebladet Probe
View.

BEMÆRK: Du kan også verificere baner ved hjælp af knappen Pan and Recenter (se side 194).

Banevisning i testvisningen
Nedenstående billede viser et eksempel på baneverificering i Probe View, hvor banen penetrerer
et blodkar.

Figur 95

180

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

BANEPLANLÆGNING

Banevisning i en skivevisning
Nedenstående billede viser samme bane som i foregående figur, men planlagt under fanebladet 4
Views. Her er det forholdsvist svært at få øje på banens laterale penetration af blodkarret.

Figur 96
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11 VÆRKTØJSLINJEFUNKTIONER
11.1

Indledning

Oversigt

Generelle oplysninger
Værktøjslinjen (til højre for planlægningsområdet) indeholder generelle funktioner, som kan
benyttes ved oprettelse af en behandlingsplan.
Hvilke knapper på værktøjslinjen, der kan benyttes, afhænger af den aktuelle opgave samt af,
hvilken type scanningsbillede der vises.

Aktivering af værktøjslinjefunktioner
Når du klikker på en knap på værktøjslinjen for at aktivere den tilhørende funktion, vises knappen
gul. Inaktive knapper vises blå.
BEMÆRK: En knap på værktøjslinjen kan vises grå, f.eks. hvis den ikke er til rådighed for de
indlæste data.
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11.2

Valg af et billedsæt

Oversigt

Generelle oplysninger
Med funktionen til valg af skive og billedsæt kan du vælge, hvilke billeddata der skal vises i
billedvisningerne.

Adgang til valg
Trin
Klik på Slice and Image Set Selection.
Dialogen Set Selection åbnes.

Dialogen Set Selection

②

①

③

Figur 97

Valg af billede
Trin
1.

Vælg det billedsæt, der skal vises, fra listen over tilgængelige billedsæt ②.

2.

Du kan også stille musemarkøren i billedvisningen til højre ③ for at bladre igennem de
enkelte skiver.

Brug rullepanelet i visningen til venstre ① for at få vist de tilgængelige billedskiver.

3.
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Klik på OK for at bekræfte valget og få vist skiverne i billedvisningerne i planlægningsområdet.
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11.3

Generelle valgmuligheder

Oversigt

Generelle oplysninger
Med funktionen Options kan du justere visningen af og retningen på de billeder, der vises i
billedvisningerne.

Adgang til visningsmuligheder
Trin
Klik på Options for at åbne fanebladene med Viewing Options.

Fanebladene Options

①

②

③

Figur 98
Nr.

Faneblad

Se

①

Viewing Options

Side 186

②

3D Thresholding

Side 190

③

3D Clipping

Side 191

BEMÆRK: Hvilke faneblade, der kan benyttes, afhænger af hvilken planlægningsopgave, du
befinder dig i.
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11.3.1

Visningsmuligheder

Fanebladet Viewing Options

②

①

③
④

Figur 99
Nr.

Valgmulighed

Se

①

Image Display

Side 186

②

3D Objects

Side 187

③

3D Plane View Options

Side 187

④

Measurements

Side 188

Image Display

Figur 100
Valgmuligheder
Når Use image interpolation er aktiveret, interpolerer softwaren scanningsbilledets pixels,
hvorved der opnås en bedre billedvisning.
Vælg ud fra mulighederne under Display Orientation den visningsretning, du foretrækker at arbejde med, eller den billedretning, der svarer til patientens planlagte retning på operationsbordet.
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3D Objects

Figur 101
Valgmuligheder
Vælg Show 3D objects in 2D views for at aktivere tredimensionel visning af objekter i 2D-visninger (f.eks. oprettet med planlægningsopgaven Object Creation).

Vælg Show only contours for kun at vise 3D-objektet
som omrids (venstre billede). Når valgmuligheden er
deaktiveret, vises 3D-objektet udfyldt (højre billede).

Vælg Show Trajectory Diameter for at se banen svarende til den diameter, der blev fastlagt under baneplanlægningen (se side 174).
Vælg en af følgende muligheder under Contour Thickness for at fastlægge objektkonturernes
bredde:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Figur 102
Vælg blandt følgende muligheder for at se det pågældende plan i 3D-visninger:
• Axial Plane
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• Coronal Plane
• Sagittal Plane

Figur 103
BEMÆRK: Kontrollér, at Planes er aktiveret via knappen View Types, når du vil se resultaterne (se side 74).

Måling: Vis lineal

Figur 104
Trin
Vælg Display ruler in 2D views for at aktivere en målestok (i millimeter) til højre for aksiale,
koronale og sagittale billedvisninger.
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Måling: Koordinatsystem

Figur 105
Fra rullelisten Coordinate System kan du vælge, hvilket koordinatsystem der skal anvendes
under brug af funktionerne Measure Distances, Measure Angles (se side 203) eller Measure
Values/Hounsfield Unit (se side 201).
BEMÆRK: Visningen af det valgte koordinatsystem beskrives på side 202. Valgmulighederne for
koordinatsystem beskrives på næste side.

Valgmuligheder for koordinatsystem
Valgmulighed

Forklaring

No Coordinates

Der vises ingen koordinater

AC/PC

Koordinatsystemet rettes til efter AC/PC-systemet som fastlagt under AC/PClokalisering

DICOM

Koordinatsystem i henhold til DICOM-standard

IEC61217

Koordinatsystem i henhold til IEC 61217

Headring

Koordinatsystem i henhold til kombinationen af hovedring/lokalisator

Brainlab Image
Set

Brainlabs interne koordinatsystem

RTOG

Koordinatsystem i henhold til RTOG
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11.3.2

3D-tærskel

Generelle oplysninger
Under dette faneblad kan du fastlægge tærskelværdierne for området af gråtoneværdier, der
anvendes til at beregne 3D-modellen til det valgte billedsæt.
Afhængigt af billedsættet vises værdierne som følger:
• CT: Hounsfield-enheder (HU)
• MR og SPECT: Gråtoneværdier
• PET: Standardoptagelsesværdier (SUV)
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om disse værdier på side 201.

Fastlæggelse af tærskelværdi

Figur 106
Trin

1.

Indstil tærskelværdien på en af følgende måder:
• Brug skyderen i kortlægningsfunktionen (nederst til højre på skærmen)
• Indtast værdien i feltet Threshold under kortlægningsfunktionen
• Vælg den forud fastlagte tærskelværditype i rullelisten (Skin eller Bone, kun muligt ved
CT-billedsæt)

2.

Klik på den opdaterede visning nederst til venstre på skærmen for at få en forhåndsvisning af den oprettede 3D-model.

Nulstilling af tærskelværdi
Trin
Klik på knappen Reset Threshold i dialogen 3D Thresholding for at nulstille tærskelværdien til standardværdien for Skin/Bone.
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11.3.3

3D-udskæring

Generelle oplysninger
Under dette faneblad kan du fastlægge, hvilken del af billedet der skal vises i billedvisningerne,
ved at:
• Anbringe en ramme omkring den del af billedet, som skal ekskluderes fra 3D-visningen
(Enable Clipping Range).
• Udelukke en kvadrant af 3D-modellen for at få vist et tværsnit af billedsættet (Enable Cubic
Cut).

Fastlæggelse af et beskæringsområde

Figur 107
Trin
1.

2.

Klik på Enable Clipping Range.
Der vises en blå ramme i de øverste billedvisninger.
Klik på knappen Adjust Clipping Range/Cubic Cut på værktøjslinjen, hvis
den ikke allerede er aktiveret.

3.

Anbring musemarkøren over rammen, og juster den, så den omgiver det område, der ikke
skal med i 3D-visningen.

4.

Klik på den opdaterede visning nederst til venstre på skærmen for at få en forhåndsvisning af den oprettede 3D-model.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

191

Generelle valgmuligheder

Fastlæggelse af en kubisk beskæring

Figur 108
Trin
1.

2.

192

Klik på Enable Cubic Cut.
Der vises en blå ramme i de øverste billedvisninger.
Klik på knappen Adjust Clipping Range/Cubic Cut på værktøjslinjen, hvis
den ikke allerede er aktiveret.

3.

Vælg en kvadrant, der skal udelukkes fra 3D-visningen:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4.

Klik på kvadrantens hjørner, og juster vinklerne for området, der skal udelukkes fra 3Dvisningen.

5.

Klik på den opdaterede visning nederst til venstre på skærmen for at få en forhåndsvisning af den oprettede 3D-model.
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11.4

Visning af billeder

Gennemsyn af og bladring gennem billeder

Generelle oplysninger
Gennemsyns- og bladringsretningen svarer til den valgte visningsretning (se side 186) og angives
med patientikonet i visningens nederste venstre hjørne.

Gennemsyn af skiver
Knapperne Browse Slice og Browse Slices er tilgængelige i visninger, hvor der gengives
originale billedskiver eller skiverekonstruktioner (se side 57).
Valgmuligheder
Klik på Browse Slice for at gå én skive frem eller tilbage ad gangen.

Klik på Browse Slices for at gå tre eller syv skiver frem eller tilbage ad gangen
(f.eks. under fanebladet 4 Views eller 8 Views).

Bladring gennem billeder
Bladringsfunktionen varierer afhængigt af det valgte faneblad:
• Depth Scrolling: I rekonstruktionsvisninger kan denne knap benyttes til at bladre gennem
scanningsrekonstruktioner
• Slice Scrolling: I skivevisninger kan denne knap benyttes til at bladre gennem tilgængelige
skiver (svarende til funktionen gennemsyn af skiver)
Trin
1.

Klik på bladringsknappen for at aktivere den.

2.

Hold venstre museknap nede, og bevæg musemarkøren opad eller nedad på det valgte
billede for at se den ønskede dybde eller skive.

3.

Klik på knappen igen for at deaktivere funktionen.

BEMÆRK: Den oprindelige skiveafstand er forskellig fra den skiveafstand, der anvendes ved
rekonstruktioner.
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11.4.1

Panorering og recentrering

Generelle oplysninger
Med funktionen Pan and Recenter kan man:
• se bestemte planer i billedsættet
• trække billedet for bedre at kunne studere et bestemt område.

Brug af Panorér og recentrér
Trin
Klik på Pan and Recenter for at få vist det vertikale og det horisontale plan,
som angives af blå linjer på billederne.

1.

2.

• For at se et bestemt plan skal du klikke med musemarkøren på en linje (som repræsenterer et plan) og trække den til det ønskede område.
• For at bevæge to planer samtidigt skal du klikke på punktet, hvor de to linjer mødes, og
trække linjerne til den ønskede position.
Visningen recentreres på den nye position.

3.

For at studere et bestemt område af billedet skal du placere musemarkøren på billedet
(musemarkøren vises som et håndsymbol) og trække den til den ønskede position.
Du kan også bruge funktionen Zoom In (se side 195) i kombination med panoreringsfunktionen for bedre at kunne studere billedet.

4.

Klik på knappen igen for at deaktivere funktionen.

Andre måder til centrering af visninger
Valgmuligheder
Når du klikker på søgeikonet, centreres visningen i det punkt, der vælges i funktionsområdet.
BEMÆRK: Søgeikonet er tilgængeligt under registreringspunkter og baneplanlægning.
Dobbeltklik direkte på den post, der vises i listen i funktionsområdet, for
at centrere visningen tilsvarende. I baneplanlægning kan du for eksempel centrere visningen i enten mål- eller indgangspunktet.
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11.4.2

Zoom i billeder

Zoomning
Knap

Forklaring
Når du klikker på Zoom in, zoomes der ind i det viste billede.
Indzoomning på et bestemt interesseområde:
• Anbring musemarkøren på området.
• Hold venstre museknap nede, og træk for at åbne en valgramme.
• Slip musemarkøren for at se det interesseområde, der er zoomet ind på.
Ved at klikke på Zoom Out kan du få et overblik over hele billedet.

BEMÆRK: Hvis du højreklikker i visningen i tilstanden Zoom In, zoomer du ud. Hvis du
højreklikker i tilstanden Zoom Out, zoomer du ind.
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Gråtonefordeling

11.5

Gråtonefordeling

Grundlæggende gråtonefordeling

Generelle oplysninger
Du kan bruge indstillingerne for gråtonefordeling til at justere fordelingen af gråtoner i viste
billeder, så strukturernes synlighed eller kontrast forbedres.
Du kan justere indstillingerne for gråtonefordeling i aksiale, sagittale og koronale visninger.

Justering af indstillinger for gråtonefordeling
Trin

1.

Klik på knappen Windowing for at aktivere den.

2.

For at se de aktuelle indstillinger skal du klikke på visningen og holde venstre museknap nede, så der vises en kortlægningsfunktion.
BEMÆRK: Kortlægningsfunktionen forsvinder, så snart museknappen slippes igen.

3.
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Klik på knappen igen for at deaktivere funktionen.
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11.5.1

Avanceret gråtonefordeling

Generelle oplysninger
Funktionen Advanced Windowing giver avancerede muligheder for at justere fordelingen af
gråtoneværdier, så knoglestrukturer eller markørpunkter lettere kan skelnes fra blødt væv.
Afhængigt af billedsættet vises værdierne som følger:
• CT: Hounsfield-enheder (HU)
• MR og SPECT: Gråtoneværdier
• PET: Standardoptagelsesværdier (SUV)
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om disse værdier på side 201.

Aktivering af avanceret gråtonefordeling
Trin

Klik på Advanced Windowing for at åbne dialogen Windowing.

Skærmbilledlayout

①

②

⑨

③
④

⑧

⑤
⑥
⑦

Figur 109
BEMÆRK: Under billedfusion (se side 115) er der to faneblade (Windowing Amber og
Windowing Blue) til rådighed, så du kan fastlægge individuelle indstillinger for gråtonefordeling til
hvert enkelt billedsæt.

Skærmbilledforklaring
Nr.
①

Område

Forklaring

Billedet Current Oprindelig skive fra det aktuelle billedsæt.
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Nr.

Område

Forklaring

②

Preview

Forhåndsvisning af den modificerede skive med de foretagne justeringer.

③

Funktionen
Windowing Region of Interest

Anvender gråtoneværdier, som er taget fra et bestemt område af billedsættet, i hele billedsættet.

④

Color Tables

Farvemuligheder
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤

Vælger forud fastlagte værdier for gråtonefordeling:
• Current Windowing: Nulstiller indstillingerne for gråtonefordeling til de
indstillinger, der var fastlagt, da dialogen blev åbnet første gang
Predefined
• Radiology Defined: Anvender de indstillinger, der blev fastlagt, da bilWindowing Setlederne blev taget i første omgang
tings
• Bone: Anvender indstillingerne til at skjule blødt væv og vise knogle
mere tydeligt (kun CT-billedsæt)
• Full Range: Anvender hele spektret af gråtoneværdier/Hounsfield-enheder, som scanneren har dannet

⑥

Gør det muligt at vende om på farvevisningen ved at lave standardindAfkrydsningsfel- stillingen modsat, så f.eks. luft vises hvidt og knogle sort. Det er nyttigt,
tet Inverse
når man vil forbedre kontrasten inden oprettelse af objekter (se side
131).

⑦

Skydebjælkerne Level og
Width

Justerer gråtoneværdiernes niveau og bredde.

⑧

Kortlægningsfunktion

Giver en grafisk fremstilling af fordelingen af Hounsfield-enheder/gråtoneværdier i billeddataene.

⑨

Afkrydsningsfel- Begrænser den grafiske fremstilling af fordelingen af Hounsfield-enhetet Zoom
der/gråtoneværdier til et bestemt område.

Justering af gråtoneniveau og -bredde
Valgmuligheder
Justering af billedets gråtonefordelingscentrum:

• Indtast værdien i feltet Level, eller
• Juster skyderen, indtil den ønskede værdi vises
Justering af billedets gråtonefordelingsbredde:

• Indtast værdien i feltet Width, eller
• Juster skyderen, indtil den ønskede værdi vises
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Justering af gråtonefordelingens bredde

①

②

③

Figur 110
Valgmuligheder
Justering af værdierne:
• Indtast værdierne for Right og Left direkte i de dertil beregnede felter, eller
• Brug musemarkøren til at justere skydebjælken for venstre værdi ② og/eller for højre værdi
③, indtil de ønskede værdier vises i de pågældende felter.
For at begrænse den grafiske fremstilling af gråtonefordelingen til et bestemt område, så gråtonefordelingen kan fastlægges mere præcist, skal du aktivere afkrydsningsfeltet Zoom ①.

Brug af gråtonefordeling i interesseområdet
Med denne funktion kan du definere et bestemt område i billedsættet og derefter anvende
gråtoneværdier fra dette område i hele datasættet.
Trin

1.

Klik på knappen Windowing Region of Interest for at aktivere den.

2.

Brug musemarkøren til at tegne en ramme rundt om det område i vinduet Preview, hvorfra du vil vælge indstillingerne
for gråtonefordelingen.
BEMÆRK: Du kan også klikke på det ønskede sted i billedet i området Preview.
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Trin

3.

4.

200

Slip venstre museknap for at se de beregnede resultater i
forhåndsvisningen.
Softwaren tager minimum- og maksimumværdierne fra det
definerede område og overfører dem til skydebjælkerne for
Level og Width samt felterne Left og Right.

Klik på OK for at anvende gråtoneværdierne fra det valgte område i hele billedet.
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11.6

Målefunktioner

Måling af Hounsfield-enheder/gråtoneværdier

Generelle oplysninger
Med funktionerne Measure Hounsfield Units og Measure Values er det muligt at måle enten
Hounsfield-enheder eller gråtoneværdier i op til tre punkter på en billedskive.
Knap

Forklaring
Measure Hounsfield Units vises ved CT-billedsæt

Measure Values vises ved andre billedsæt (f.eks. MR, SPECT, PET)

Måleenheder
Enhed

Forklaring

HU (Hounsfield-enheder)

Ved diagnostisk CT-scanning evalueres tæthedsoplysninger i internationale Hounsfield-enheder (HU) på en skala fra: -1.024 til 3.071, hvor 0 er
værdien for vand (1,0 g/cm3) og -1.000 er værdien for luft.
Ved neurologisk CT-scanning anvendes der normalt et niveau på 40 HU
og en bredde på 100 HU til kontrastering af hjernevæv.

Gråtoneværdier

Visningen af gråtoneværdier går fra
• 0 (sort) til 255 (hvid) ved 8-bit-billeder
• 0 (sort) til 65.535 (hvid) ved 16-bit-billeder

FA-værdier

Refererer til måling af fraktionel anisotropi og ligger inden for området 0-1.

ADC-måling (tilsyneladende diffusionsUdtrykkes i mm²/sek.
koefficient)

SUV (standardoptagelsesværdier)

Semi-kvantitativ metode til vurdering af PET-aktivitet i et givet fokus.
Implementeringen af beregning af standardoptagelsesværdier i PET-scanninger i softwaren til iPlan bygger på følgende publikation:
”M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
cancer, local lymph node involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative analysis, Nuklearmedizin
3/2004; 91-101.”

Måling af gråtoneværdier/Hounsfield-enheder
Trin
1.

Klik på måleknappen (Measure Hounsfield Units eller Measure Values).

2.

Klik med musemarkøren på et vilkårligt punkt på skiven for at se den relevante værdi i det
valgte punkt.
For at opdatere værdien dynamisk skal du holde venstre museknap nede og bevæge musemarkøren hen over billedet.

3.

Klik på knappen igen for at deaktivere den og fjerne den viste værdi fra billedvisningen.
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Viste værdier
iPlan kan kun vise de oplysninger om gråtoneværdier/Hounsfield-enheder/SUV pr. pixel, der er
beregnet og eksporteret af scanneren. Vær særlig opmærksom, når du fortolker disse
oplysninger, og kontrollér, at oplysningerne er korrekte. Data fra keglestråle-CT og roterende
angiografi indeholder for eksempel ikke faktiske HU-værdier.
Det er brugerens ansvar at sikre nøjagtigheden af den viste værdi for Hounsfield-enheder.

Da standardoptagelsesværdierne (SUV) kan variere afhængigt af, hvilken PET-scanner der
anvendes, skal de viste værdier inden brug altid sammenlignes med de SUV, der er opnået
direkte på scanneren.

Visning af koordinatsystem
Når du aktiverer en målefunktion i værktøjslinjen og derefter klikker i billedsættet, viser softwaren
også billedsætkoordinater i det valgte punkt efter det koordinatsystem, der er fastlagt under
fanebladet Viewing Options (se side 189).

①
②
③

Figur 111
Nr.

Forklaring

①

Denne linje viser den reference, koordinatsystemet er baseret på. I dette tilfælde et aksialt MR-billedsæt mærket #7 (Brainlab Image Set valgt som koordinatsystem under fanebladet Viewing Options).
Hvis du f.eks. har valgt Headring som koordinatsystem under fanebladet Viewing Options, viser denne linje den hovedring, der er valgt til planen.

②

X-, Y- og Z-koordinater for det valgte punkt i billedsættet.

③

Måleværdi for det valgte punkt.

BEMÆRK: Koordinaterne, der vises her, navnlig dem for hovedringen, er ikke beregnet til
buejustering. Kun koordinater fra bueindstillingsdialogen eller fra udskrifter må bruges til at udføre
behandlingen. Visningen af koordinatsystemet er udelukkende beregnet til visningsformål.
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11.6.1

Afstands- og vinkelmåling

Måling af afstande
Med funktionen Measure Distances kan du måle afstanden mellem op til tre punktpar i billedet.
Trin
1.

Klik på knappen Measure Distances for at aktivere den.

2.

Klik på musemarkøren på to punkter i datasættet.
Softwaren beregner og viser afstanden mellem punkterne i millimeter.
BEMÆRK: Du kan flytte punkter ved at klikke med musen og trække det valgte punkt til
en ny placering.

3.

Klik på knappen igen for at deaktivere den og fjerne den viste værdi fra billedvisningen.

Måling af vinkler
Med funktionen Measure Angles kan du måle vinklen mellem tre vilkårlige punkter i billedet.
Der kan vises op til tre grupper med tre punkter samtidigt.
Trin
1.

Klik på knappen Measure Angles for at aktivere den.

2.

Klik med musemarkøren på tre punkter i billedet.
Softwaren beregner og viser vinklen mellem de valgte punkter.
BEMÆRK: Du kan flytte punkter ved at klikke med musen og trække det valgte punkt til
en ny placering.

3.

Klik på knappen igen for at deaktivere den og fjerne den viste værdi fra billedvisningen.
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11.7

Mærkede punkter

Tilføjelse og fjernelse af punkter

Generelle oplysninger
Med knapppen Add/Remove Points er det muligt at afsætte pejlemærker i billedsættet. Denne
funktion kan anvendes til at markere interessepunkter under intraoperativ navigation med
navigationssoftware fra Brainlab.

Tilføjelse af punkter
Trin

1.

204

Klik på knappen Add/Remove Points.

2.

Klik direkte med venstre museknap i billedet på det sted, hvor punktet skal placeres.
Dialogen Properties åbnes.

3.

Gå til feltet Image Set, og vælg det billedsæt, hvor punktet skal placeres.

4.

Indtast et navn for punktet i feltet Name.
BEMÆRK: Hvis du ikke giver punktet en betegnelse, føjes det til listen som Labeled
Point og nummereres fortløbende.

5.

Vælg en farve til punktet fra farvepaletten.

6.

Hvis du vil definere grupper af mærkede punkter, som f.eks. tilhører en bestemt struktur,
skal du klikke på knappen New Groups... og give gruppen et passende navn.

7.

Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og se punktet i billedvisningerne.
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Viste punkter

Figur 112

Administration af punkter
Når du har føjet punkter til behandlingsplanen, kan punkterne administreres under fanebladet
Plan Content (se side 90).

Fjernelse af punkter
Trin

1.

Klik på knappen Add/Remove Points.

2.

Klik direkte med højre museknap på det punkt, du vil fjerne.
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11.8

Skærmbilleder

Oversigt

Optagelse af skærmbilleder
Trin

Klik på Screenshot for at tage et øjebliksbillede af det aktuelle skærmbillede.

Gemte skærmbilleder
Når musemarkøren placeres over knappen Screenshot, vises et værktøjstip ① med angivelse af
den mappe, hvor skærmbillederne gemmes (undermappen med navnet Screenshots i Brainlabmappen, som er oprettet af Brainlab-support).
Generelt er stien til mappen F:\Brainlab\Screenshots.

①

Figur 113
BEMÆRK: Skærmbillederne vises også i fanebladet Other Images (se side 85), hvorfra de kan
eksporteres.

Beskyttelse af fortrolige patientoplysninger
Patientens navn vises på hvert skærmbillede. For at beskytte fortrolige patientoplysninger skal du
sikre, at kun det relevante lægefaglige personale har adgang til alle skærmbilleder.
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12 LAGRING AF PLANER
12.1

Lagring af en behandlingsplan

Oversigt

Generelle oplysninger
Med knappen Save Treatment Plan i værktøjslinjen kan du gemme behandlingsplanen i det
avancerede Brainlab-dataformat, så du enten kan se behandlingsplanen igennem på et senere
tidspunkt eller udarbejde flere stadier i din plan.
Behandlingsplanen kan gemmes efter enhver planlægningsopgave.
Via planlægningsopgaven Save and Export kan du også eksportere behandlingsplanen til et
andet dataformat end det, der er indlæst. Eksportmulighederne er beskrevet på side 213.
Hvis du åbner en behandlingsplan eller går ud af softwaren uden at gemme ændringerne i
den aktuelle behandlingsplan, vil disse ændringer gå tabt, og de vil ikke kunne gendannes.

Automatisk lagringsprocedure
iPlan kan automatisk gemme den aktuelle behandlingsplan og gå ud af applikationen, hvis
softwaren har været ubenyttet og uden brugeraktivitet i en vis periode. I så fald kan du, næste
gang du åbner softwaren, vælge planen (mærket Automatically Saved) i dialogen Plans (se side
35).
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Lagring af en behandlingsplan

12.1.1

Lagring af ændringer

Lagring

Figur 114
Trin
1.

208

Klik på knappen Save Treatment Plan i værktøjslinjen for at åbne dialogen
Save As...

2.

Gå til rullelisten Plan State, og angiv planens status (Planning in progress, Ready to
review eller Planning finished).
BEMÆRK: Status vises næste gang, du åbner behandlingsplanen. Hvis du ønsker flere
planstatusmuligheder, er du velkommen til at kontakte Brainlab-support.

3.

Indtast planens navn og beskrivelse i de dertil beregnede felter.
Indtast navnet på planlæggeren i feltet Changed by.

4.

Klik på Save for at lukke dialogen og gå tilbage til det foregående iPlan-skærmbillede.
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Fravælgelse af billeddata

Figur 115
Du kan fravælge skiver for at reducere filstørrelsen, hvis du skulle have problemer med
lagringsplads.
BEMÆRK: Fravælg kun skiver, der ikke har planlægningsindhold.
Trin
1.

Vælg Select Content fra dialogen Save As...

2.

Fravælg billedsættene efter behov.

3.

Klik på Save for at lukke dialogen og gå tilbage til det foregående iPlan-skærmbillede.

Flere valgmuligheder
Valgmuligheder
En behandlingsplan slettes ved at vælge den i listen og klikke på Delete.
Aktivér afkrydsningsfeltet Show all plan versions for at vise automatisk eller manuelt gemte
planer i forskellige stadier med samme navn.
For at få vist en logfil med ekstra oplysninger om de trin, der er udført indtil videre, skal du klikke
på Logfile... (se side 20).
Klik på Archives (se side 210) for at eksportere behandlingsplanen til et andet dataformat.
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12.1.2

Ændring af biblioteksindstillinger

Ændring af indstillinger
Behandlingsplanens data gemmes i et forud konfigureret bibliotek. Om nødvendigt kan der
foretages ændringer af forskellige indstillinger for biblioteket.

Figur 116
Trin
1.

Klik på Archives for at åbne dialogen Save Archives.

2.

Vælg det arkiv, du ønsker at ændre.

3.

Klik på Settings for at åbne dialogen Brainlab format (vist ovenfor).

4.

• Gå til feltet Data path, og klik på Browse for at navigere til det ønskede netværk eller
den lokale sti.
• Eller indtast filstien for patientdataene manuelt.

5.

Markér de ønskede afkrydsningsfelter for at anvende passende indstillinger for lagring:
• Use compressed and packed file format for removable devices: Gør arkiveringen
på flytbare USB-drev hurtigere.
• Reduce transfer time for removable devices: Gør arkiveringen på flytbare enheder
hurtigere ved at udelade rådata, som ikke benyttes af navigationen.
• Delete existing patient data in target folder: Rydder op på den flytbare enhed.

6.

Klik på Test connection for at kontrollere, at filstien er gyldig.

7.

Klik på OK for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til dialogen Save As...

Hvis iPlan er blevet startet gennem Content Manager, skal dataene lagres i det samme
arkiv, som de blev indlæst fra. Ellers vil planlægningsresultaterne ikke være tilgængelige
for yderligere brug med Brainlab Elements.
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12.2

Lagring af en plan til brug sammen med iPlan RT
Image

Kompatibilitet med iPlan RT Image-software

Generelle oplysninger
iPlan 3.0 er kompatibel med iPlan RT Image 4.1. Inden du indlæser en plan, der er oprettet i
iPlan 3.0, i iPlan RT Image 4.1, bør du dog overveje de emner, der er beskrevet i dette afsnit.

Lokaliserede billedsæt
Hvis du indlæser et lokaliseret billedsæt, som indeholder midlertidigt ignorerede skiver
(skiver, som er blevet ignoreret i en række af lokaliserede skiver (se brugervejledningen
iPlan Stereotaxy) i iPlan RT Image 4.1, bør du nulstille lokaliseringen af billedsættet og
lokalisere det igen i iPlan RT Image. Midlertidigt ignorerede skiver er kontraindikerede til
røntgenterapiplanlægning.
Når flere lokaliseringer indlæses i iPlan RT Image 4.1 via en behandlingsplan, som er gemt
i iPlan Stereotaxy 3.0, kan den stereotaktiske reference ikke defineres af brugeren i iPlan
RT Image på samme måde, som den blev defineret i iPlan Stereotaxy. For at undgå at
skade patienten (fordi der anvendes ukorrekte stereotaktiske koordinater i iPlan RT Image)
må der ikke indlæses flere lokaliseringer til iPlan RT Image. Det er f.eks. muligt at nulstille
de irrelevante lokaliseringer, inden planen gemmes i iPlan Stereotaxy, eller efter at den er
blevet indlæst i iPlan RT Image. Derefter kan lokaliseringen udføres igen i iPlan RT Image
4.1.

Visning af koordinater
Hvis du bruger output fra én iPlan-applikation som input til en anden iPlan-applikation, kan
hovedring-/lokalisator-koordinaterne henvise til forskellige anatomiske positioner alt efter,
hvilket billedsæt der er brugt som stereotaktisk reference til definition af hovedringens
eller lokalisatorens koordinatsystem/oprindelse. Sørg for at kontrollere de anatomiske
positioner for overførte data.

Planlagte objekter
Hvis behandlingsplanen indeholder planlagte objekter, skal objekterne forberedes til
eksport ved hjælp af funktionen Prepare for Export..., inden planen gemmes i iPlan 3.0.
Betingelserne for brug af denne funktion er beskrevet på side 213. Ellers kan
behandlingsplanen ikke indlæses i iPlan RT Image 4.1.
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13 EKSPORT AF PLANEN OG
LUKNING AF iPLAN
13.1

Eksport: standard Brainlab-format

Eksport til standard Brainlab-format

Generelle oplysninger
Denne funktion giver dig mulighed for at eksportere behandlingsplanen, så den kan bruges
sammen med Brainlab-navigationssoftware.

Adgang til eksportfunktionen
Trin
1.

Klik på Go to... i området Navigator for at åbne iPlan Navigator.

2.

Klik på Save and Export for at åbne dialogen Save Archives.

3.

Klik på New Archives for at åbne dialogen New Archive.

4.

Vælg Standard Brainlab og klik på Next.
Dialogen Brainlab Standard åbnes, og her kan du definere arkivindstillingerne.

Fastlæggelse af arkivindstillinger

Figur 117
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Trin
1.

Indtast et navn for arkivet i feltet Archive Name i dialogen Brainlab Standard.

2.

Fastlæg et nyt bibliotek til lagring af data ved at klikke på Browse for at navigere til det
ønskede netværk eller den lokale sti i feltet Data Path.
Det er også muligt at indtaste filstien manuelt.

3.

Vælg eksportplatform (f.eks. Cranial Essential 1.x) i rullelisten Platform.
BEMÆRK: Sørg for at vælge den rigtige eksportplatform og den rigtige eksportplacering
for at sikre, at behandlingsplanen indlæses korrekt i navigationssystemet.

4.

I After successful export:
• Aktivér afkrydsningsfeltet Close iPlan for at lukke iPlan efter eksport.
• Aktivér afkrydsningsfeltet Start follow-up application, og klik på Browse for at vælge
en opfølgningsapplikation.

5.

Klik om nødvendigt på Enable interpolation for non-512x512 images.

6.

Klik på Test connection for at kontrollere, at filstien er gyldig.

7.

Klik på OK for at gemme indstillingerne og gå tilbage til dialogen Save Archives, hvor det
nye arkiv nu vises i listen.

Dialogen Save Archives

Figur 118
Valgmuligheder
Fortsæt eksportprocessen ved at vælge arkivet fra listen og klikke på Next for at åbne dialogen
Export (se side 215).
Klik på Settings for at definere et andet bibliotek, som planen skal eksporteres til. Redigér stien i
feltet Data path, som beskrevet på side 213.
Et arkiv slettes ved at vælge det fra listen og klikke på Delete.
Klik på Logfile (se side 20) for at få vist en logfil med ekstra oplysninger om de trin, der er udført
indtil nu.
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Eksport af planen

Figur 119
Trin
1.

Vælg arkivet i dialogen Save Archives, og klik på Next for at åbne dialogen Export (vist
ovenfor).

2.

Indtast navnet på og beskrivelsen af planen i felterne i området Plan Details i dialogen.

3.

Derefter skal du i dialogområdet Select content for export aktivere de respektive afkrydsningsfelter for at vælge de billedsæt og det indhold, du gerne vil eksportere.
BEMÆRK: Inden du eksporterer objekter, som er oprettet i Object Creation, kan du forberede dem til eksport ved at vælge et andet billedsæt, som objektet skal eksporteres til
(se side 126).

4.

Klik på Export for at eksportere din behandlingsplan.

Vigtige oplysninger om eksport af data
• For at kunne eksportere planen korrekt skal du vælge de nødvendige planlagte elementer for
det valgte datasæt. Hvis afkrydsningsfeltet for planlagte elementer er deaktiveret (øje-ikon
lukket, se side 54), skal du aktivere det, hvis du vil eksportere elementerne.
• Alt efter processorens disponible hukommelse kan de planlagte objekter være midlertidigt
usynlige under eksporten. De vil dog være til rådighed i navigationen.
• Komplekse objekter, som indeholder et stort antal fragmenter, kan ikke altid eksporteres til
navigation. Du kan bruge funktionen Maximal Fragment Number til at forenkle sådanne
objekter (se side 145).
Datasæt, som overskrider skivesætkoordinatet med +/-511 mm, vil blive indlæst af iPlan til
planlægningsformål, men vil blive deaktiveret til eksport (inklusive tilhørende
planelementer), da disse data ikke understøttes af Brainlab-navigationssoftwaren.

Oplysninger om behandlingsplanen
På grund af dataformatbegrænsninger er nedenstående detaljer i behandlingsplanen begrænset
til et maksimalt antal tegn ved eksport:
• Patientens navn: maks. 33 tegn
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• Patient-ID: maks. 17 tegn
• 3D-objektnavne: maks. 23 tegn
• Planbeskrivelse: maks. 110 tegn
Hvis det maksimale antal tegn overskrides, forkortes oplysningerne i det pågældende felt
automatisk ved eksport.
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13.1.1

Yderligere oplysninger vedrørende eksport

Visning af eksporterede objekter
Hvis der til elementerne (f.eks. baner, oprettede objekter osv.) oprindeligt er brugt mere end otte
farver, vil antallet af farver blive reduceret til standardindstillingen (otte), når du eksporterer data til
brug sammen med navigationssoftwaren. Sørg for at vælge farver, som gør det let at skelne de
planlagte elementer fra hinanden.
Ved eksport af mærkede punkter (se side 204) vil punkterne blive ændret til en enkelt farve i
navigationssoftwaren uden hensyn til den planlagte farve i iPlan. Ved eksport af mange mærkede
punkter vil disse punkter blive sammenfattet til en enkelt gruppe i navigationssoftwaren.

Behandlingsplandata
Vent, indtil eksporten er afsluttet, inden du indlæser behandlingsplanen i
navigationssystemet. Ellers er der risiko for, at der indlæses ufuldstændige eller ukorrekte
data, hvilket kan føre til forkert patientbehandling.
De forskellige Brainlab-applikationer (f.eks. planlægnings- og navigationssoftware) kan
afvige med hensyn til udseende og visualisering på grund af forskellige brugerflader og
arbejdsgange. Eksporterede data bør altid verificeres på destinationsplatformen, inden der
foretages kirurgiske indgreb.
Flere datasæt, som er fusioneret fra en separat lokalisering, kan ikke eksporteres til en
Kolibri- eller VectorVision-navigationssoftware. Kun ét referencedatasæt kan lokaliseres,
mens alle andre datasæt skal fusioneres ved hjælp af enten manuelle eller automatiske
billedfusionsmetoder eller punktparmatchning, hvis de skal eksporteres til en
navigationsapplikation.
Inden du vælger et eksportarkiv til et eksternt datamedie som f.eks. en zip-diskette eller en
USB-nøgle, skal mediet først være sluttet til. Ellers vil planindholdet være deaktiveret for
eksport.

Gråtonefordeling i eksporterede datasæt
Hvis du har udført en gråtonefordeling i et 16 bit ikke-CT datasæt i iPlan, er antallet af disponible
gråtoner begrænset af navigationsapplikationen (softwareversioner < 7.x VectorVision
cranial/ENT og < 2.x Kolibri cranial/ENT), når du eksporterer datasættet. I
navigationsapplikationen vil kun gråtonerne mellem venstre og højre kant, der er fastlagt i
Advanced Windowing, blive taget i betragtning.
Efter eksport har kirurgen ikke mulighed for at se og justere alle gråtoner ved navigationen.
Nedenstående billede viser et eksempel på de definerede venstre og højre gråtoner i Advanced
Windowing i iPlan og illustrerer, hvordan gråtonefordelingen påvirkes:
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①

②

③

④
Figur 120
Nr.

Forklaring

①

Defineret venstre kant for gråtone.

②

Defineret højre kant for gråtone.

③

Under eksporten konverterer softwaren området mellem venstre og højre kant fra 16 bit til
8 bit data. (65.536 gråtoner er konverteret til 256 gråtoner leveret af 8 bit data.)

④

Hele området uden for venstre og højre kant er tabt vævsdifferentiering (anatomisk information) efter eksport.

BEMÆRK: Gråtonefordelingen kan til enhver tid justeres forud for eksport ved at klikke på
knappen Advanced Windowing i værktøjslinjen (se side 197).

Mislykket eksport
Hvis du forsøger at eksportere en behandlingsplan, som frembringer et stort antal datafiler (ca.
507 filer eller mapper) i rodbiblioteket på din zip-diskette, vil eksporten blive stoppet, og der vises
en fejlmeddelelse.
I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du omformaterer (eller renser) mediet og derefter forsøger at
gentage eksporten som foreslået i det dialogvindue, der vises. Eller kontakt Brainlab-support for
nærmere oplysninger.

Retningslinjer for formatering af medier
Ved omformatering af mediet skal der tages højde for nedenstående restriktioner for lagring af
data:

218

Medieformat

Restriktioner for lagring af data

FAT

Der kan maksimalt gemmes 506 filer eller mapper i mediets rodbibliotek, når det er tomt. Hvis du forsøget at gemme flere filer eller mapper, vises en systemmeddelelse.

FAT32

Der understøttes et stort antal filer eller mapper. FAT32-formatet understøttes ikke af Windows NT.
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Restriktioner for lagring af data

NTFS

Der understøttes et stort antal filer eller mapper.
Flytbare lagerenheder som f.eks. zip-diskette og USB-nøgle kan normalt ikke NTFS-formateres i Windows XP. Automatisk udskubning af
mediet (f.eks. zip-diskette) fungerer ikke korrekt.

BEMÆRK: Sørg for at rense rodbiblioteket på dit eksportmedie.
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13.2

Eksport: STL

Eksport af STL-data

Generelle oplysninger
Denne funktion giver dig mulighed for at eksportere 3D-data fra en behandlingsplan til STL-filer
(Standard Tesselation Language), der er udviklet til 3D-systemer. STL-filer bruger forbundne
trekantede flader til at beskrive overfladegeometrien på et 3D-objekt.

Vigtige oplysninger om STL-eksport
Hvis du har til hensigt at bruge en 3D-plotter fra en tredjepart til udskrivning af eksporterede
objekter, skal du sørge for, at dit objekt består af en enkelt form. Hvis du har flere dele, eller hvis
objekterne ikke er forbundne, vil nogle printere ikke være i stand til at behandle filen.
Hvis du eksporterer store objekter, vil den oprettede STL-fil fylde meget på harddisken. Sørg for,
at din harddisk har tilstrækkelig plads.
Som standard eksporterer iPlan STL-filerne ved at bruge millimeter som basisenhed. Om
nødvendigt kan du justere enheden til tommer, når du fastlægger arkivindstillingerne (se
side 221).
De objekter, der skal eksporteres, bør have en skiveafstand på mindre end 1,5 mm. Du kan
fastlægge denne indstilling i planlægningsopgaven Object Creation (se side 131).
Resultatet af STL-eksporten er en approksimation af den oprindelige model.
Informationstab under konverteringen afhænger af de kvalitetsindstillinger, der er valgt i
dialogen STL-eksport. Højkvalitetsbilleder giver en bedre approksimation.

Adgang til eksportfunktionen
Trin
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1.

Klik på Go to... i området Navigator for at åbne iPlan Navigator.

2.

Klik på Save and Export for at åbne dialogen Save Archives.

3.

Klik på New Archives for at åbne dialogen New Archive.

4.

Vælg STL, og klik på Next.
Dialogen STL åbnes, og her kan du definere arkivindstillingerne.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

EKSPORT AF PLANEN OG LUKNING AF iPLAN

Fastlæggelse af arkivindstillinger

Figur 121
Trin
1.

Indtast et navn for arkivet i feltet Archive Name i dialogen STL.

2.

Gå til feltet Data Path, og klik på Browse for at navigere til det ønskede netværk eller
den lokale sti.
Eller indtast filstien for patientdataene manuelt.

3.

Vælg den ønskede objektkvalitet i rullelisten Export Quality of Objects.
BEMÆRK: Hvis der vælges en høj objektkvalitet, resulterer det i større filer. Nogle producenter kan have en maksimal filstørrelse, de kan arbejde med. Du kan bruge denne indstilling, hvis du ønsker at eksportere omfattende strukturer med en lavere opløsning for at
kunne overholde størrelsesbegrænsningen. Kontakt producenten for yderligere oplysninger.

4.

Vælg størrelsesenhed for objektet (mm eller tommer) i rullelisten Unit of STL Data.

5.

Aktivér afkrydsningsfeltet Export objects with color information for at eksportere objekter med de farver, du har fastlagt i iPlan.

6.

Klik på Test connection for at kontrollere, at filstien er gyldig.

7.

Klik på OK for at gemme indstillingen og gå tilbage til dialogen Save Archives, hvor det
nye arkiv nu vises i listen.
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Dialogen Save Archives

Figur 122
Valgmuligheder
Fortsæt eksportprocessen ved at vælge arkivet fra listen og klikke på Next for at åbne dialogen
STL Export (se side 222).
Klik på Settings for at definere et andet bibliotek, som planen skal eksporteres til. Redigér stien i
feltet Data path, som beskrevet på side 221.
Et arkiv slettes ved at vælge det fra listen og klikke på Delete.
Klik på Logfile (se side 20) for at få vist en logfil med ekstra oplysninger om de trin, der er udført
indtil nu.

Eksport af planen

Figur 123
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Trin
1.

Vælg arkivet i dialogen Save Archives, og klik på Next for at åbne dialogen STL Export
(vist ovenfor).

2.

Redigér navnet og beskrivelsen for eksportmappen i dialogens Plan Details-område.

3.

Vælg den ønskede objektkvalitet i rullelisten Export Quality of Objects.
BEMÆRK: Hvis der vælges en høj objektkvalitet, resulterer det i større filer. Nogle producenter kan have en maksimal filstørrelse, de kan arbejde med. Du kan bruge denne indstilling, hvis du ønsker at eksportere omfattende strukturer med en lavere opløsning for at
kunne overholde størrelsesbegrænsningen. Kontakt producenten for yderligere oplysninger.

4.

Gå til dialogens Export content-område, og aktivér de relevante Objects-afkrydsningsfelter for at vælge de objekter, du ønsker at eksportere.

5.
6.

• Vælg det oprindelige patientdatasæt, som producenten skal bruge som reference.
• Aktivér afkrydsningsfeltet Export reference 3D model.
• Vælg tærskeltype i rullelisten (Skin eller Bone kun muligt ved CT-billedsæt).
Klik på Export for at eksportere din behandlingsplan.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

223

Eksport: DICOM PACS

13.3

Eksport: DICOM PACS

Eksport til DICOM PACS

Generelle oplysninger
Denne funktion giver dig mulighed for at eksportere skærmbilleder i DICOM-format til et PACSsystem.

Adgang til eksportfunktionen
Trin
1.

Klik på Go to... i området Navigator for at åbne iPlan Navigator.

2.

Klik på Save and Export for at åbne dialogen Save Archives.

3.

Klik på New Archives for at åbne dialogen New Archive.

4.

Vælg DICOM export via Network, og klik på Next.
Dialogen DICOM PACS Export åbnes. Her kan du fastlægge arkivindstillingerne.

Fastlæggelse af arkivindstillinger

Figur 124
Trin
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1.

Indtast et navn for arkivet i feltet Archive Name i dialogen DICOM PACS Export.

2.

Indstillingerne for kommunikation vises i området Archive Settings.
BEMÆRK: Disse indstillinger er for det meste konfigureret af Brainlab-support.

3.

Klik på Test connection for at kontrollere, at de angivne lokale indstillinger og serverindstillinger er gyldige.

4.

Klik på OK for at gemme indstillingerne og gå tilbage til dialogen Save Archives, hvor det
nye arkiv nu vises i listen.
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Eksport

Figur 125
Trin
1.

Gå til dialogen Save Archives, vælg arkivet i listen, og klik på Next for at åbne dialogen
DICOM Export (se ovenfor).

2.

De billeder, der er tilgængelige til eksport, vises i dialogen.
Klik på Export for at eksportere billederne.
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13.4

Lukning af softwaren

Oversigt

Generelle oplysninger
Du kan til enhver tid lukke softwaren enten via nedlukningsikonet eller via iPlan Navigator.

Lukning via nedlukningsikonet
Trin
Klik på nedlukningsikonet, som vises oven over området Navigator.

Afslutning via iPlan Navigator
Trin
1.

Klik på Go to... i området Navigator for at åbne iPlan Navigator.

2.

Klik på Exit, og klik derefter på OK.

Ændringer, der ikke er gemt
Hvis der er ændringer i behandlingsplanen, som ikke er gemt, vises nedenstående dialog:

Figur 126
Valgmuligheder
Klik på Yes for at gemme ændringerne.
Klik på No for at lukke softwaren uden at gemme ændringerne.
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14 iHELP (FJERNSUPPORT)
14.1

Indledning

Brug af iHelp

Generelle oplysninger
Såfremt det ønskes, kan arbejdsstationen iPlan udstyres med fjernadgang til Brainlab-support.
Denne fjernadgang aktiveres ved at klikke på Start iHelp i Windows-menuen Start.
BEMÆRK: Kontakt Brainlab-support, inden du aktiverer iHelp, da en aktivering fra deres side er
nødvendig for, at du kan bruge denne funktion.

Startmenu

①

Figur 127
Når iHelp er aktiveret, vises de tilsvarende ikoner i Windows-menuen Start ①.
Det er nu muligt for Brainlab-support at få fjernadgang til din iPlan-arbejdsstation for f.eks. at
udføre diagnoseprocedurer.
BEMÆRK: Fjernadgangen deaktiveres ved at klikke på Stop iHelp i Windows-menuen Start.
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Indledning

iHelp’s funktionsmåde
iHelp-softwaren, der er installeret på kundesystemet (klient), pinger iHelp-serveren på port 443
eller 17002. Begge er udgående forbindelser, hvor port 17002 er den hurtigste. Med hvert ping
forsøger klienten at etablere en SSL-tunnel.
• For at få adgang til klienten forbindes Brainlab-supporten først med iHelp-serveren via en SSLtunnel.
• iHelp-serveren fletter de to tunneler, hvorved Brainlab-support får adgang til klienten.

Installationskrav
Du behøver ikke at ændre på dine firewall-indstillinger (medmindre du vil give Brainlab-support en
hurtigere forbindelse til din klient).
Forudsat at din firewall allerede tillader, at der etableres internetforbindelser inde fra dit netværk,
vil iHelp kunne levere fjernassistance. Du skal starte iHelp på din klient for at Brainlab-support
kan få adgang.
Der overføres ingen patientdata.

Yderligere oplysninger
Kontakt iHelp.support@brainlab.com.
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