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1

ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓK

1.1

Elérhetőség és jogi információk

Elérhetőség

Vevőszolgálat
Ha a kézikönyvben nem találja meg a szükséges információkat, illetve kérdések, problémák
esetén vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálatával:
Régió

Telefonszám és fax

E-mail

Egyesült Államok, Kanada, Közép- és
Dél-Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brazília

Tel.: (0800) 892-1217

Egyesült Királyság

Tel.: +44 1223 755 333

Spanyolország

Tel.: +34 (900) 649 115

Franciaország és franciául beszélő réTel.: +33 800 676 030
giók
Afrika, Ázsia, Ausztrália, Európa

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

Japán

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

support@brainlab.com

Várható élettartam
A Brainlab a szoftverhez öt évig nyújt szervizt. Ez alatt az idő alatt szoftverfrissítéseket és
helyszíni támogatást biztosít.

Visszajelzés
A kézikönyv az alapos ellenőrzés ellenére is hibákat tartalmazhat.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az igs.manuals@brainlab.com e-mail címen, ha javaslata
van arra vonatkozóan, hogy hogyan javítsuk a kézikönyvet.

Gyártó
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany
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Elérhetőség és jogi információk

1.1.1

Jogi információk

Szerzői jog
A kézikönyv szerzői jogvédelem alatt álló védett információkat tartalmaz. A kézikönyv valamennyi
részét tilos a Brainlab vállalat kifejezett írásos engedélye nélkül másolni vagy lefordítani.

Brainlab védjegyek
• Az iPlan® a Brainlab AG Németországban és/vagy az Egyesült Államokban bejegyzett
védjegye
• A KolibriTM a Brainlab AG védjegye, bejegyzése folyamatban van
• A SmartBrush® a Brainlab AG Németországban és/vagy az Egyesült Államokban bejegyzett
védjegye
• A VectorVision® a Brainlab AG Németországban és/vagy az Egyesült Államokban bejegyzett
védjegye

A Brainlab vállalattól független védjegyek
• A Microsoft® és a Windows® a Microsoft Corporation vállalat bejegyzett védjegye.

Integrált harmadik fél program
• A jelen program részben az Independent JPEG Group munkáján alapul.
• A program egyes részei a Sun Microsystems Inc. munkáján alapulnak.
• Ez a termék az Apache Software Foundation által kifejlesztett programot tartalmaz
(www.apache.org/).
• Az iPlan 3.0 alkalmazáshoz Java 2 Runtime Environment (1.4 verzió vagy újabb) telepítése
szükséges a rendszeren.
• A Brainlab PDF-Viewer implementációja a PDF Direct/PDF Quick View könyvtáron alapul,
Szerzői jog 2003–2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

CE címke
A CE címke azt jelzi, hogy a Brainlab termék megfelel az orvosi eszközökről
szóló irányelv (MDD) alapvető követelményeinek.
Az Európai Tanács 93/42/EGK jelű MDD irányelve alapján az iPlan CMF a IIb
osztályba sorolt termék.
MEGJEGYZÉS. A CE címke érvényességét kizárólag a Brainlab által gyártott termékek esetében
lehet megerősíteni.

Hulladékkezelési utasítások
Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelését kizárólag az előírásoknak megfelelően szabad végezni. A WEEE (elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai) irányelvre vonatkozó információkért látogasson el a következő weboldalra:
http://www.brainlab.com/weee
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Értékesítés az Egyesült Államokban
Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi
rendelvényre értékesíthető.
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Szimbólumok

1.2

Szimbólumok

A kézikönyvben használt szimbólumok

Figyelmeztetések
A figyelmeztetések jelölésére háromszög alakú figyelmeztető szimbólumokat használtunk.
Ezek olyan, a biztonsággal kapcsolatos kritikus információkat tartalmaznak, amelyek nem
ismerete sérüléshez, halálos sérüléshez vagy súlyos következményekhez vezethet a
készülék rendeltetésellenes használata révén.

Figyelemfelhívások
A figyelem felhívására kerek figyelemfelhívó szimbólumokat használtunk. Ezek a
biztonsággal kapcsolatos olyan kritikus információkat tartalmaznak, amelyek nem ismerete
eszközproblémákhoz vezethet. A problémák alatt többek között a következőket értjük: az
eszköz hibás működése, eszközhiba, az eszköz sérülése, anyagi kár.

Megjegyzések
MEGJEGYZÉS. A megjegyzések dőlt betűvel vannak kiemelve, és további hasznos tippeket
tartalmaznak.
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1.3

Alkalmazási terület

A rendszer használata

Rendeltetés
Az iPlan rendeltetése az orvosi képalkotók által készített képek megjelenítése, bemutatása és
dokumentálása, beleértve a különböző modulokat a képfeldolgozáshoz, képfúzióhoz, atlasz által
támogatott megjelenítéshez és szegmentáláshoz, intraoperatív funkcionális tervezéshez, ahol az
eredményt pl. műtéti navigációhoz vagy más eszközökkel történő további feldolgozáshoz és
megjelenítéshez lehet használni.
Többek között a következő beavatkozásokhoz használható:
• Agysebészeti beavatkozások tervezése, szimulációja, például tumorresectio, shuntbehelyezés,
minimál invazív sztereotaktikus beavatkozások, biopszia, irányvonalak tervezése és
szimulációja ingerléshez és elektróda bevezetéshez
• Fül-orr-gégészeti beavatkozások, például sinusműtét, daganatműtét
• Gerincműtétek, például daganatműtét, pedunkuláris csavar tervezése, vertebroplasztika
megtervezése
• Az iPlan View olyan alkalmazás, amelyet létező kezelési tervek felülvizsgálatához terveztek
• Koponya-, arc-, állcsontsebészeti beavatkozások tervezése és szimulációja
Az iPlan felhasználói jellemzően egészségügyi szakemberek, ideértve többek között a
sebészeket és radiológusokat.

Rendeltetésszerű használat
A program tervezett felhasználói sebészek és egészségügyi szakemberek.

A használat helye
A rendszer beltéri, általában kórházban vagy klinikai környezetben történő használatra szolgál.

Gondos kezelés
A rendszer komponenseit és a kiegészítő műszereket csak képzett egészségügyi
személyzet működtetheti.

Elfogadhatóság ellenőrzése
A páciens kezelése előtt a rendszerből kinyert és bevitt minden adatot ellenőrizni kell.

Felelősség
Ez a rendszer kizárólag csak kiegészítő támogatást nyújt a sebésznek vagy a
felhasználónak, és semmi esetre sem helyettesíti vagy pótolja a sebész vagy a felhasználó
tapasztalatát és/vagy felelősségét használata során.

STL megfelelőségi nyilatkozat
Az iPlan 3.0 STL megfelelőségi nyilatkozatot a Brainlab vevőszolgálatától szerezheti be a
support@brainlab.com e-mail címen.

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

13

Kompatibilitás orvosi eszközökkel

1.4

Kompatibilitás orvosi eszközökkel

Brainlab orvosi szoftver

Kompatibilis Brainlab orvosi program
Az iPlan CMF a következőkkel kompatibilis:
• PatXfer 5.2 programverzió
• VectorVision cranial 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 és 7.9 programverzió
• cranial/ENT essential és unlimited 1.0 programverzió
• cranial/ENT unlimited 2.0 és 2.1 verzió
• Kolibri cranial 2.1, 2.5, 2.6 és 2.7 programverzió
• iPlan Cranial 1.1, 1.5, 2.5 és 2.6 programverzió
• iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT 1.1, 2.5 és 2.6 programverzió
• iPlan RT Image 4.1 programverzió
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Más Brainlab programok
Ezen felhasználói kézikönyv kiadását követően más Brainlab programok is elérhetővé válhatnak.
Ha programkompatibilitással kapcsolatos kérdése van, forduljon a Brainlab vevőszolgálatához.
Ha nem a fent megadott szoftververziókat használja, akkor vegye fel a kapcsolatot a Brainlab
vevőszolgálatával és tisztázza velük a Brainlab eszközök kompatibilitását.
Az iPlan rendszerfájlok vagy páciens-adatfájlok illetéktelen kezelése tilos. Minden iPlan
programmal kapcsolatos fájl vagy konfigurációs beállítás szervizeléséhez forduljon a
Brainlab vevőszolgálathoz.
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1.4.1

Más gyártók programjai

Más, nem Brainlab programok
Az iPlan CMF kompatibilis a Microsoft Windows XP, Server 2003/2008, Windows 7 és Windows 8
operációs rendszerekkel. A kompatibilis operációs rendszerekre vonatkozó részletes és
naprakész információkért forduljon a Brainlab vevőszolgálathoz.
A Brainlab javasolja, hogy a rendszert a legújabb rosszindulatú programok elleni
védőintézkedésekkel védje (pl. víruskereső telepítése). Legyen tudatában annak, hogy bizonyos
rosszindulatú program elleni védőintézkedések negatívan befolyásolhatják a rendszer
teljesítményét, pl. ha valós idejű szkennelést végez és minden fájlhozzáférés monitorozva van,
akkor a páciensadatok betöltése és mentése lassú lehet.
MEGJEGYZÉS. A Brainlab rendszer egy orvosi eszköz, amelyet rendeltetésszerűen és a
rendszer végfelhasználói licencszerződése szerint kell használni. Harmadik fél programok
használata negatívan befolyásolhatja a rendszer megbízhatóságát.
Csak kritikus operációs rendszer frissítések vagy rosszindulatú programok elleni
védőintézkedések javasoltak. Az illesztőprogram frissítések tilosak. Kezeléstervezés
közben ne töltsön le, és ne telepítsen frissítéseket. További információkért vegye fel a
kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal.

DICOM megfelelőség
A DICOM megfelelőségi nyilatkozat a Brainlab honlapján található: www.brainlab.com.

Orvosi elektromos rendszerek
Az orvosi elektromos rendszerek konfigurációjára vonatkozó információkért lásd a vonatkozó
Rendszerfelhasználói kézikönyvet és Műszaki felhasználói kézikönyvet.
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1.5

Képzés és dokumentáció

Áttekintés

Célközönség
Ez a felhasználói kézikönyv sebészeknek és/vagy személyzetüknek készült.

Brainlab képzés
A biztonságos és megfelelő használat garantálása érdekében a rendszer minden
felhasználójának még a program használata előtt részt kell vennie a Brainlab képviselő által
szervezett képzésen.

Dokumentáció
A jelen kézikönyv bonyolult orvosi szoftvereket ír le, amelyeket elővigyázatosan kell használni.
Fontos, hogy a rendszer minden használója:
• Figyelmesen elolvassa a jelen kézikönyvet a berendezés kezelése előtt
• Bármikor hozzáférhessen a jelen kézikönyvhöz

Elérhető felhasználói kézikönyvek
Felhasználói kézikönyv
Program felhasználói kézikönyvek
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Tartalom
• A kezeléstervezés és a képalapú navigáció ismertetése
• Az OR-rendszer beállításának leírása
• Részletes programutasítások

Műszerek felhasználói kézikönyvei

A készülék kezelésére vonatkozó részletes utasítások

Tisztítási, fertőtlenítési és
sterilizálási kézikönyv

A készülékek részletes tisztítását, fertőtlenítését és sterilizálását
ismerteti

Rendszerfelhasználói kézikönyvek

A rendszerbeállítás részletes adatait tartalmazza

Műszaki felhasználói kézikönyvek

A rendszerrel kapcsolatos részletes műszaki adatok, ideértve a
specifikációkat és a megfelelőségeket
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1.5.1

Használt rövidítések

Rövidítések
A felhasználói útmutató a következő rövidítéseket tartalmazhatja:
Rövidítés

Meghatározás

ADC Trace Map

DTI Apparent Diffusion Coefficient (DTI látszólagos diffúziós koefficiens)

B0

b = 0 sec/mm2 együtthatóval készített DTI kép

BOLD

Blood Oxygen Level Dependent (Véroxigénszint-függő)

CT

Computed Tomography (Komputertomográfia)

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitális képalkotás és kommunikáció az orvostudományban)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (Diffúziós tenzor képalkotás)

FA

Frakcionális anizotrópia

FoR

Frame of Reference (Referenciakeret)

HU

Hounsfield Unit (Hounsfield egység)

MER/S

Microelectrode Recording and Stimulation (Mikroelektródás felvétel
és ingerlés)

MRI

Magnetic Resonance Imaging (Mágneses rezonanciás képalkotás)

NM

Nuclear Medicine (Nukleáris medicina (izotópdiagnosztika))

PACS

Picture Archiving and Communication System (Képarchiváló és
kommunikációs rendszer)

PET

Positron Emission Tomography (Pozitronemissziós tomográfia)

SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography (Egyfotonos
emissziós komputertomográfia)

STL

Standard Tesselation Language (Standard Tesszelációs Nyelv)
(Surface Tesselation Language (Felületi Tesszelációs Nyelv) vagy
Stereolithography (Sztereolitográfia) néven is ismert)

SUV

Standard Uptake Value (Standard felvételi érték)

CSV

Comma Separated Values (Vesszővel elválasztott értékek)
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Képzés és dokumentáció
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2

PÁCIENSADATOK
BETÖLTÉSE ÉS
IMPORTÁLÁSA

2.1

A program indítása

A program indítása

Az indítás módja
Lépés
Kattintson duplán az asztalon lévő iPlan CMF ikonra a program indításához és annak a képernyőnek a megjelenítéséhez, ahol kezelési tervet lehet választani.

Párbeszédablak oldalak
A páciensadatokat a párbeszédablak oldalakról lehet betölteni és importálni.

①
②

④

③

1. ábra

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0
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A program indítása

Képernyő-elrendezés
A képernyő-elrendezés áttekintése megjeleníti a fájlinformációt és azt a helyet, ahonnan a
páciensadatokat beolvassák, valamint ahová ezeket mentik.
Sz.

Magyarázat

Magyarázat

①

Listafejlécek

A listaadatokat bármely fejléc szerint rendezheti az adott fejlécre kattintva.
Rendezze az adatokat növekvő vagy csökkenő sorrendbe - a jelenlegi sorrendet a fejléc neve melletti nyíl ikonok jelzik.

②

A rendelkezésre
álló adatok listája

A jelenlegi lépéstől függően ez a lista lehetővé teszi a rendelkezésre
álló páciensadatok - például az archívum típusú adatok, a páciensvizsgálatok vagy a képsorozatok - kiválasztását.

③

Adatok területe

Kiegészítő információkat szolgáltat a kiválasztott páciensadatokról.

④

Funkciók

A párbeszédablak oldalra vonatkozó funkciók.

Párbeszédablak funkciók
Az általános párbeszédablakokban megjelenő funkciókat alább soroltuk fel.
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Funkció

Magyarázat

Back

Visszatérés az előző lépéshez.

Cancel

Bezárja a jelenlegi párbeszédablakot.

Next

Ugrás a következő lépésre.

Archives

Visszatérés az archívumválasztáshoz.

Settings

Lehetővé teszi speciális beállítások megadását a kijelölt archívumhoz. A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott adatformátum függvényében változnak (lásd: 25. old.).

Delete

Véglegesen törli a kijelölt fájlokat. Bármely fájl törlése előtt a program végleges megerősítést kér.
• Csak a merevlemezen lévő páciensadatok törölhetők.
• Páciensválasztás alatt, ha törli az utolsó pácienst, akkor a program viszszairányítja az archívum oldalra.
• Vizsgálat kiválasztása során, ha csak egyetlenegy páciensvizsgálat van,
azt nem lehet törölni.
• Egy archívum törlésével csak az archívumlistáról töröljük a bejegyzést. Páciensadatokat nem töröl ezzel.

Refresh

Frissíti a képernyőt, például, ha egy új pácienst adott hozzá a merevlemezen
lévő könyvtárhoz.

Logfile...

Megjelenít egy naplófájlt, amely kiegészítő információkat tartalmaz az eddig
megtett lépésekről (lásd: 22. old.).

Select All

Minden bejegyzést kijelöl a jelenlegi listán.

Deselect All

Minden bejegyzés kijelölését megszünteti a jelenlegi listán.
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Adatok törlése
A kijelölt adatokat akkor is törölni lehet a merevlemezről, ha az csak olvashatóra van
beállítva. Ha a Quick Search engedélyezve van (lásd: 27. old.), a törlés funkció a
páciensmappában lévő minden fájlt és mappát eltávolít (a nem DICOM fájlokat is beleértve).
Ha a Quick Search le van tiltva, a törlés funkció csak egyetlen páciensre vonatkozó fájlokat
és mappákat távolít el. Az Alias Patient handling beállításoktól függően (lásd: 27. old.)
arról is értesíthetik Önt, ha két pácienst találnak ugyanazzal az azonosítóval, de különböző
néven.

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0
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A program indítása

2.1.1

Naplófájlok

Általános információk
Naplófájl funkcióval egyes adatátvitel-párbeszédablakok rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az illető
lépésben a rendszer által létrehozott naplófájlok megjelenítését.

A Logfile képernyő aktiválása
Lépés
Kattintson a párbeszédablak jobb oldalán lévő Logfile... gombra.
A naplófájl az alapértelmezett internetböngészőben nyílik meg.
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2.1.2

Betöltési és importálási lépések

Általános információk
A rendelkezésre álló szkennerek és adathordozók különbözősége miatt nem lehet külön tárgyalni
a speciális adatformátumokat vagy adatátviteli eljárásokat. Ez a felhasználói kézikönyv
elmagyarázza a páciensadatok átalakításának általános eljárását. Ha sajátságos kérdések vagy
problémák merülnek fel, segítségért vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálatával.

Kezelési terv hozzáférés
Minden kezelési tervet egy időben egyetlen felhasználó nyithat meg.

Több terv betöltése
Egyszerre csak egyetlen kezelési tervet lehet megnyitni. Ha egy kezelési terv szerkesztése
közben betölt egy második kezelési tervet vagy mentés nélkül zárja be az alkalmazást, az első
kezelési terven végzett minden módosítás elvész.

Adatok betöltése cserélhető adathordozóról vagy a hálózatról
Ha cserélhető adathordozóról (pl. USB flash meghajtóról vagy DVD-ről) tölt be adatokat és
tervezés alatt el akarja távolítani az adathordozót, vagy ha adatokat tölt be egy csak
olvasható meghajtóról, előbb helyileg mentse a kezelési tervet egy másik archívumba.
Ellenkező esetben fontos kezelési tervadatok vesznek el. Emellett, mentse helyileg a
kezelési tervet akkor is, ha az adatokat egy hálózatról töltötte be. Ellenkező esetben a
kezelési terv adatai elvesznek, ha megszakad a kapcsolat a hálózattal.

Szkenneléssel kapcsolatos utasítások
Az előnyben részesített modalitásra és tervezett kezelési kombinációra vonatkozó szkenneléssel
kapcsolatos részletes utasítások kérésre a Brainlab vevőszolgálatánál állnak rendelkezésre. A
lehető legjobb eredmények eléréséhez a kezeléstervezési rendszerről, erősen ajánlott a
vonatkozó szkennelési protokollban megadott utasítások követése.
A DICOM képeknek négyzetes pixelméretűeknek kell lenniük. A mátrix méretére
vonatkozóan nincsenek korlátozások. Ha Brainlab formátumban exportál, ajánlott 512 x 512
pixelt használni, hogy elkerülje az interpolációs műtermékek kialakulását. A pixel
méretének és a mátrix méretének sorozatonként állandónak kell lennie.
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Új archívumok létrehozása

2.2

Új archívumok létrehozása

Első lépések

Az archívum létrehozás aktiválása
Lépés
Kattintson a New Archive gombra a Load Archives párbeszédablakban a funkciók területén,
amely a program indítása után jelenik meg (lásd: 32. old.).

Az archívumtípus kijelölése

2. ábra
Lépések
1.

Válassza ki az archívumtípust a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2.

A beállítások megadásához kattintson a Next gombra.

MEGJEGYZÉS. A New Archive párbeszédablakban csak engedélyezett (licencelt)
adatformátum-típusok vannak felsorolva.

24
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2.2.1

Az új archívum beállításai - Áttekintés

Rendelkezésre álló beállítási oldalak
A kijelölt archívumtípustól függően a program felszólítja egy adott információ begépelésére és/
vagy egy bizonyos beállítás megadására.
A beállításokat bármikor módosíthatja a Settings gombra kattintva a Load Archives
párbeszédablakban.
Archívumtípus

Magyarázat

Lásd

Advanced Brainlab

Brainlab fájlformátum (xBrain)

26. old.

DICOM importálás a fájlrendszerből

DICOM importálás különböző médiákról

27. old.

STL

STL formátumban tárolt 3D objektumok vagy
struktúrák importálása

30. old.

MEGJEGYZÉS. A DICOM formátum olyan modalitásokat foglal magába, mint pl. az MR, CT, PET,
SPECT, XR vagy XA. A röntgenangiográfiai (3D) adathalmazokat XT modalitásként lehet
importálni.
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Új archívumok létrehozása

2.2.2

Az új archívum beállításai - Advanced Brainlab formátum

Általános információk
Ezt az archívumot az iPlan programban létrehozott kezelési tervek mentésére használják.

Beállítások megadása

3. ábra
Lépések
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1.

Gépeljen be egy nevet az archívum számára az Archive Name mezőbe.

2.

A Data Path mezőben kattintson a Browse gombra a vonatkozó hálózati vagy helyi elérési úthoz való navigálás érdekében.
Másik lehetőségként gépelje be a fájl elérési útját a páciensadatokhoz.

3.

Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket a vonatkozó mentésbeállítások alkalmazásához:
• Use compressed and packed file format for removable devices: a cserélhető USBmeghajtók esetében felgyorsítja az archiválást.
• Reduce transfer time for removable devices: a cserélhető eszközök esetében felgyorsítja az archiválást, mellőzve a navigáláshoz nem használt nyersadatokat.
• Delete existing patient data in target folder: Megtisztítja a cserélhető eszközt.

4.

A fájl elérési útja érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra.

5.

Kattintson az OK gombra a Load Archives párbeszédablakba történő visszatéréshez,
ahol betöltheti az archívumot (lásd: 32. old.).
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2.2.3

Az új archívum beállításai - DICOM

Általános információk
Ezt az archívumot DICOM adatok importálására használhatja egy fájlrendszerből (pl. CD-ROM,
DVD, merevlemez, cserélhető eszköz, hálózati elérési út).

Beállítások megadása

4. ábra
Lépések
1.

Gépeljen be egy nevet az archívum számára az Archive Name mezőbe.

2.

A Data Path mezőben kattintson a Browse gombra a vonatkozó hálózati vagy helyi elérési úthoz való navigálás érdekében.
Másik lehetőségként gépelje be a fájl elérési útját a páciensadatokhoz.

3.

Adja meg az Alias Patient handling beállításokat (lásd: 27. old.).

4.

Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket:
• Quick Search: A rendszer feltételezi, hogy csak egyetlen páciens létezik minden mappában, és csak egyetlen pácienssel kapcsolatos fájlokat és mappákat vesz számításba.
• Use DICOMDIR: felgyorsítja a DICOM adatok keresését.
• Reduce memory usage: Ha bejelöli, a program előbb csak fejlécadatokat tölt be DICOM adatok importálása esetén. Ez jelentősen csökkenti a betöltési időt. Ezután betölti
a képadatokat, ha ezt kijelöli a képállomány kiválasztása során (lásd: 90. old.).

5.

A fájl elérési útja érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra.

6.

Kattintson az OK gombra a Load Archives párbeszédablakba történő visszatéréshez,
ahol betöltheti az archívumot (lásd: 32. old.).

Alias Patient Handling
Az Alias Patient handling menüpontban archívum-létrehozási beállításokat konfigurálhat.
Funkció

Magyarázat

Patient ID is unique

Akkor válassza ezt, ha minden, ugyanazzal a páciensazonosítóval rendelkező páciens azonosnak tekintendő.
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Funkció

Magyarázat

Patient Name and Akkor válassza ezt, ha a páciens nevének és azonosítójának társítva kell
ID are unique
lennie egy páciensmappával.
Ask user

28

Akkor válassza ezt, ha meg akarja kérdezni, mit tegyen az ugyanazzal a páciensazonosítóval, de különböző névvel rendelkező páciensek esetében.

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

PÁCIENSADATOK BETÖLTÉSE ÉS IMPORTÁLÁSA

2.2.4

Az új archívum beállításai - DICOM PACS importálás

Általános információk
Ez az archívum automatikusan létrejön és konfigurálódik, hogy elősegítse a DICOM adatok
importálását a lekérdezési/lekérési rendszerből. Vegye fel a kapcsolatot a Brainlab
vevőszolgálattal, hogy szükség esetén további PACS rendszereket konfiguráljon.
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2.2.5

Az új archívum beállításai - STL

Általános információk
Az STL egy, a különböző 3D rendszerek által az adatcserére rendszerint használt általános
fájlformátum. Általános 3D objektummodellek importálására és exportálására használható.
Az iPlan programban az STL importálás funkcióval ellenőrizheti egy 3D modell geometriáját vagy
megtervezhet egy modellt. Miután egy STL objektumot az iPlan programba importált, ez standard
objektumként áll rendelkezésre, és szükség szerint módosítható vagy pozícionálható az Object
Creation (lásd: 133. old.) és Advanced Object Planning feladatokban (lásd: 169. old.).
Egy páciensspecifikus modell tervezése esetén a modell anyagi jellemzőit rendszerint nem kell
figyelembe venni. Ön megtervezi a modell alakját és átküldi a gyártónak, aki módosíthatja az
alakot, simíthatja a felületet és csavarlyukakat adhat hozzá, példának okáért.
A módosított modell adatait visszaküldik Önnek, és ezek importálhatók az iPlan programba,
lehetővé téve, hogy a gyártás előtt megbizonyosodjon arról, hogy a teljes modell alakja még
mindig megfelel a klinikai szükségleteknek.
MEGJEGYZÉS. Az újbóli mintavételezés okozta potenciális adatveszteség miatt az STL fájlt meg
kell vizsgálni exportálás után.
MEGJEGYZÉS. Alapértelmezés szerint csak legfeljebb 50 MB méretű STL fájlokat lehet
importálni. A korlátozást kérésre a Brainlab vevőszolgálat módosítja.

Az STL formátum
Az iPlan bináris formátumban importálhat STL fájlokat. A részletes formázási utasítások kérésre a
Brainlab vevőszolgálatnál állnak rendelkezésre.

Mikor importálhat STL adatokat?
Az STL adatok importálása előtt egy érvényes anatómiai adatkészletet kell betölteni vagy
importálni.

Beállítások megadása

5. ábra
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Lépések
1.

Gépeljen be egy nevet az archívum számára az Archive Name mezőbe.

2.

A Data Path mezőben kattintson a Browse gombra a vonatkozó hálózati vagy helyi elérési úthoz való navigálás érdekében.
Másik lehetőségként gépelje be a fájl elérési útját a páciensadatokhoz.

3.

A fájl elérési útja érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra.

4.

Válassza ki a kívánt objektumminőséget az Import Quality of Objects legördülő listáról.

5.

Válassza ki az objektum mértékegységét (mm vagy hüvelyk) a Unit of STL Data legördülő listáról.
MEGJEGYZÉS. A gyártónak helyes mértékegységet kell megadnia, mivel magában a
fájlban nem lehet megadni a mértékegységeket. Vizsgálja meg az importált adatokat, ellenőrizve, hogy az objektum mérete megegyezik-e az elvárttal.

6.

Jelölje be az Attempt to import objects with color information jelölőnégyzetet olyan
színű objektumok importálására, amelyeket az iPlan programban határozott meg.
MEGJEGYZÉS. Az iPlan módosítja a színt a legközelebbi egyezésnek megfelelően, ha
az nem reprodukálható pontosan.

7.

Kattintson az OK gombra a Load Archives párbeszédablakba történő visszatéréshez,
ahol betöltheti az archívumot (lásd: 32. old.).
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2.3

Archívum kiválasztása

Archívumválasztás

Archívum betöltése
Miután létrehozott egy archívumot, az a Load Archives párbeszédablakban áll rendelkezésre.

6. ábra
Lépések
1.

Válassza ki az archívumot, a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2.

Kattintson a Next gombra az archívumban lévő páciensadatok megjelenítéséhez.

Funkciók az archívum kiválasztásához
Funkció

Magyarázat

New Archive

Ha még nem konfigurált egy megfelelő archívumot, ez a funkció lehetővé teszi ennek létrehozását arra az adatformátumra, amelyben az adatátvitel történik (lásd: 24. old.).

Settings

Speciális beállítások meghatározása a kijelölt archívumhoz. A rendelkezésre
álló beállítások a kiválasztott adatformátum függvényében változnak (lásd:
25. old.).

Delete

Törli a kijelölt archívumot. A forrásfájl páciensadatait nem távolítja el.

Következő lépések

32

Opciók

Lásd

Ha egy DICOM vagy Brainlab archívumot jelölt ki, most kiválaszthatja a pácienst.

33. old.

Ha egy STL archívumot jelölt ki, most kiválaszthatja a szükséges STL fájlt, és betöltheti a tervbe.

48. old.
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2.4

Páciensadatok kezelése

Beteg kiválasztása

Páciens kiválasztása
Miután kiválasztott egy archívumot, megjelenik a páciensválasztás párbeszédablak.

7. ábra
Lépések
1.

Válassza ki a páciensfájlt a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2.

A folytatáshoz kattintson a Next gombra.

Ha a szkennerbe helytelenül gépelték be a páciens nevét vagy azonosítóját, ezek az elemek
automatikusan Unknown értékre lesznek beállítva. Ellenőrizze, hogy helyesek-e a kijelölt
páciensadatok.

Páciensikonok
Kezelési terv ikonok
Egy kódolt nevű pácienst jelöl
Női pácienst jelöl
Férfi pácienst jelöl
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Funkciók a páciens kiválasztásához

34

Funkció

Magyarázat

Administration

Páciensadatok kezelése:
• Egy másolat létrehozása a páciensfájlról egy másik archívumban (lásd:
35. old.)
• A páciensfájl áthelyezése egy másik archívumba (lásd: 35. old.)
• A kijelölt fájlok végleges törlése (lásd: 21. old.)

Refresh

Frissíti a képernyőt, például, ha egy új pácienst adott hozzá a merevlemezen
lévő könyvtárhoz.

Search

Szűri a megjelenített adatokat a begépelt Patient Name vagy Patient ID
adatoknak megfelelően.

Reset

Alaphelyzetbe állítja a szűrőt, hogy minden rendelkezésre álló adat újra
megjelenjen.
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2.4.1

Páciensadatok másolása vagy áthelyezése egy másik archívumba

Rendelkezésre álló funkciók
A Copy és Move funkciókat az Administration párbeszédablak jobb oldalán jelennek meg, ha
rákattint az Administration gombra (lásd: 33. old.).

8. ábra
MEGJEGYZÉS. Ezek a funkciók csak a DICOM és Advanced Brainlab formátumokban érhetők el.
MEGJEGYZÉS. Ezen funkciók használata érdekében legalább két típusnak rendelkezésre kell
állnia a kijelölt típusból. Az archívum létrehozására vonatkozó részletek itt találhatók: 24. old.

A páciens másolása vagy áthelyezése

9. ábra
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Lépések
1.

Emelje ki a páciensfájlt az Administration párbeszédablakban.

2.

Kattintson a Copy vagy Move gombra a Target párbeszédablak megnyitására (lásd fent).

3.

Emelje ki az archívumot.

4.

Kattintson az OK gombra az adatok átviteléhez.

Átvitel állapota
Ezzel visszatér az Administration párbeszédablakba, ahol az átvitel állapotát egy folyamatjelző
jelzi.

36
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2.4.2

Kezelési terv betöltése

Plans párbeszédablak
Ha egy speciális Brainlab archívumot jelölt ki, felkérik, hogy válasszon ki egy kezelési tervet.
MEGJEGYZÉS. Ha csak egyetlen kezelési terv áll rendelkezésre, a rendszer automatikusan
megnyitja azt és a következő lépéssel folytatja.

10. ábra

A kezelési terv kiválasztása
Lépések
1.

Válassza ki a kezelési tervet, a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2.

Kattintson a Load gombra a kezelési terv betöltéséhez.
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2.4.3

DICOM adatok importálása

A vizsgálat kiválasztása
Ha DICOM adatokat importál, és a betöltött páciensadatok több vizsgálatot tartalmaznak, felkérik,
hogy válasszon ki egy páciensvizsgálatot.
MEGJEGYZÉS. Ha csak egyetlen páciensvizsgálat áll rendelkezésre, a rendszer automatikusan
megnyitja azt és a következő lépéssel folytatja.

11. ábra
Lépések
1.

Válassza ki a páciensvizsgálatot, a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2.

Kattintson a Next gombra a képsorozat-választás folytatásához.

A képsorozatok kiválasztása
Most felkérik a képsorozatok kiválasztására. A képsorozatok minden mentett képadatot
tartalmaznak egy adott vizsgálatra vonatkozóan egy bizonyos páciens esetén.
MEGJEGYZÉS. Ha csak egyetlen képsorozat áll rendelkezésre, a rendszer automatikusan
megnyitja azt, és a következő lépéssel folytatja.

38
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12. ábra
Lépések
1.

Válassza ki a képsorozatot, a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2.

Kattintson a Next gombra a képállomány-választás folytatásához.

Advanced Data párbeszédablak
A következő Advanced Data párbeszédablak nyílik meg. Itt kiválaszthatja a képállományt és
alkalmazhatja a beállításokat.

13. ábra

Advanced Data funkciók
Funkció

Magyarázat

Manipulation...

Módosítja a betöltött képek tájolását (lásd: 41. old.)

Sorting...

Speciális kritériumok szerint rendezi a képadatokat (lásd: 44. old.)
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Funkció

Magyarázat

Delete Slices...

Szeletek törlése a kiválasztott képállományból (lásd: 43. old.)

Dicom Info...

A megjelenített képre vonatkozó DICOM adatok megjelenítése (lásd: 46.
old.)

MEGJEGYZÉS. Ezek a funkciók csak 3D adathalmazokra állnak rendelkezésre.

A képállomány kiválasztásának és ellenőrzésének módja
Lépések

40

1.

Válassza ki a képállományt, a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2.

Ellenőrizze, hogy a képernyő bal alsó részében megadott képállományadat helyes-e. A
megadott információ a kiválasztott adathalmaztól függően változik.

3.

Ellenőrizze a képállomány megfelelőségét a képnézet jobb oldalán lévő eszköztár funkciók használatával (lásd: 61. old.).

4.

Kattintson a Next gombra az iPlan Navigator funkcióval való folytatáshoz (lásd: 55.
old.).
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2.4.4

Tájolás

Általános információk
Ha a pácienst az axiális (hason fekvő vagy hanyatt fekvő) pozícióban vizsgálták, de megemelt
fejjel és megfelelő portálszöggel, a koronális szkennelési adatok címkéit a navigációs program
nem jeleníti meg helyesen. Ezt úgy javíthatja ki, ha az adatokat koronális adathalmazként
exportálja a szkennerből, vagy ha az adatok címkéjét axiálisról koronálisra változtatja az iPlan
programban a 41. old. leírt funkciók felhasználásával.
MEGJEGYZÉS. Néhány szkenner és orvosi adatformátum nem tartalmaz képtájolási adatokat a
képfejlécen.

A tájolási funkciók elérési módja

14. ábra
Lépések
1.

Válassza ki a szükséges képállományt az Advanced Data párbeszédablakban (az adatok betöltése után jelenik meg).

2.

Kattintson a Manipulation... gombra az opciók területén a párbeszédablaktól jobbra az
Orientation párbeszédablak megnyitásához (lásd fent).

Rendelkezésre álló tájolási funkciók
Funkció

Magyarázat

Flip A-P
Flip H-F

A kiválasztott kép tükrözése az A-P (elülső-hátsó), H-F (fej-láb) és L-R (baljobb) irányokba.

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

A kiválasztott kép forgatása az A-P (elülső-hátsó), H-F (fej-láb) és L-R (baljobb) irányokba.

Rotate L-R
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Funkció

Magyarázat

Undo

Az utoljára végzett módosítás visszavonása.

Reset

Minden elvégzett módosítás visszaállítása.

Modality

Itt a szkennelt adathalmaz (CT, MR, X-Ray, NM, XT, OT vagy Ultrasound)
modalitását lehet kiválasztani, ha azt nem határozták meg előzetesen a
szkennerben.

Submodality

Egy megfelelő szubmodalitást lehet kiválasztani a jelenlegi modalitáshoz, ha
azt nem határozták meg előzetesen a szkennerben:
• CT = Angio választható ki
• MR = Angio, funkcionális, T1 és T2 kontraszt választható ki
• X-Ray = nem áll rendelkezésre szubmodalitás
• NM = PET és SPECT választható ki
• XT = XA (angiográfia)
• OT = SC választható ki

A páciens tájolásához a Prone, Supine, Decubitus Left vagy Decubitus
Right beállítások választhatók ki, ha a tájolást nem határozták meg előzetePatient orientati- sen a szkennerben.
MEGJEGYZÉS. Ha az Unknown automatikusan meg lett határozva, mielőtt
on
folytatná, győződjön meg arról, hogy a képadatokhoz a helyes opció lett-e kiválasztva.

Scan direction

Válassza a Head first vagy a Feet first beállítást.
MEGJEGYZÉS. Ha az Unknown automatikusan meg lett határozva, mielőtt
folytatná, győződjön meg arról, hogy a képadatokhoz a helyes opció lett-e kiválasztva.

Image Type

A képtípus irányaként az Axial, Coronal, Sagittal vagy Unknown beállításokat választhatja ki.
MEGJEGYZÉS. Ha az Unknown automatikusan meg lett határozva, mielőtt
folytatná, győződjön meg arról, hogy a képadatokhoz a helyes opció lett-e kiválasztva.

Series comment A szkenner kezelője által begépelt megjegyzések megtekintése.

Rendelkezésre álló nézet funkciók
Az eszköztáron keresztül további megtekintési funkciók érhetők el a képnézet jobb oldalán (lásd:
61. old.).

Következő lépések
Lépés
Miután a beállítások kiválasztásra kerültek, kattintson a Yes gombra a megjelenő parancsablakban a módosítások megerősítésére.
Ezután visszatér az Advanced Data párbeszédablakhoz.
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2.4.5

Szeletek törlése

Általános információk
Ha DICOM adatokat importált, a kiválasztott képállományból törölhet szeleteket.

A szeletek törlése

15. ábra
Lépések
1.

Kattintson a Delete Slices... gombra a funkciók területén.

2.

A Delete slices from [x] to [x] négyzetben adja meg a törlendő szeletek sorozatát.
Például: 1 - 10. szelet.

3.

A Delete every ... [x] slice négyzetben határozza meg, hogy a megadott sorozat minden
szeletét törölni kell-e vagy bizonyos szeleteket ki kell hagyni.
Például: ha a 10., 20. stb. szeletet akarja törölni, a következő bejegyzést adja meg: Delete every ... [10] slice.

4.

A törlés megerősítéséhez kattintson a Delete Slices gombra.

MEGJEGYZÉS. Ha még nem lépett ki a Delete Slices párbeszédablakból, akkor az Undo gomb
segítségével visszavonhatja a törlési műveletet.
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2.4.6

Képek rendezése

Általános információk
A DICOM képeket az iPlan egyesével tölti be. Emiatt ezeket képállományokba kell csoportosítani.
Bizonyos alapértelmezett beállításokat nem lehet módosítani. A standard DICOM adathalmazok,
mint a CT vagy MR általában már helyesen vannak csoportosítva. Azonban, a használt szkenner
beállításoktól függően, az alább leírt beállítások úgy módosíthatók, hogy a DICOM képeket
megfelelően lehessen csoportosítani a szükséges adathalmazzal.

Hozzáférés a rendezéshez

16. ábra
Lépések
1.

Válassza ki a képállományt az Advanced Data párbeszédablakban, amely az adatok betöltése után jelenik meg.

2.

Kattintson a Sorting... gombra az opciók területén a párbeszédablaktól jobbra a Sorting... párbeszédablak megnyitásához (lásd fent).

Paraméterválasztás
Lépések

44

1.

Válasszon ki egyet vagy többet a következő rendezési paraméterek közül, a megfelelő jelölőnégyzetekre kattintva:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2.

Kattintson az OK gombra ezen paraméterek mentéséhez és az Advanced Data párbeszédablakba való visszatéréshez. A képek a kiválasztott paraméterek szerint rendezve jelennek meg.
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A rendezési paraméterek nem befolyásolják a képszeletek tényleges sorrendjét. Minden
szelet megőrzi saját x, y, z pozícióját, biztosítva a helyes elhelyezést.
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2.4.7

DICOM információk

A DICOM információk megjelenítése
Kattintson a Dicom Info... gombra az Advanced Data párbeszédablakban (lásd: 39. old.) a File
display párbeszédablak megjelenítéséhez. Ez a párbeszédablak a szkenner által írt módon
jeleníti meg a DICOM fejléc információit.

File display párbeszédablak

③

①

②

17. ábra
Sz.

Magyarázat

①

A fájl neve és a fájl helye.

②

Megjeleníti a DICOM fejléc-információkat.

③

Az Editor gombra kattintva lehetővé válik a DICOM fejléc-információk szerkesztése vagy
mentése egy másik helyre.
A fájl a Notepad szerkesztőben jelenik meg, ahol módosíthatja azt és/vagy mentheti egy
tetszőleges helyre.

MEGJEGYZÉS. A DICOM adatimportálás alatt gondosan ellenőrizze, hogy az iPlan minden
általános DICOM információt (pl. modalitás, páciens neve, születési dátuma) helyesen
értelmezett-e, és a szkennertől küldött információ helyes volt-e.
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2.5

Páciensadatok hozzáadása

Új DICOM adatok importálása

Általános információk
Ha már töltött be páciensadatokat, és új DICOM adatokat tölt be a pácienshez, lehetőség van
arra, hogy az új adatokat a jelenlegi páciens adatokkal egyesítse vagy, hogy egy külön
páciensfájlt hozzon létre.

Adatok hozzáadása
Az adatok importálása után (lásd: 38. old.) megkérdezik, hogy hozzá szeretné-e adni az új
adatokat a jelenlegi páciensadatokhoz.

18. ábra
Opciók
Kattintson a Merge gombra az új adatoknak a jelenlegi páciensadatokhoz való közvetlen hozzáadásához.
Kattintson a New Patient gombra egy külön páciensmappa létrehozásához.
Jelölje be a Create new study [...] jelölőnégyzetet, és kattintson a Merge gombra egy új vizsgálat létrehozásához a jelenlegi páciens esetében.
Kattintson a Cancel gombra az új adatok importálásának megszakítására.

Következő lépések
Az adatok importálásának befejezése után kattintson a View and Adjustment, majd az OK
gombra a most megjelenített iPlan Navigator párbeszédablakban (54. old.) a nézet funkciókkal
való folytatáshoz.
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2.5.1

STL adatok importálása

Általános információk
Egy anatómiai páciens-adathalmaz betöltése után importálhat STL adatokat a tervhez.

Az STL adatok importálása

Lépések
1.

Ha eddig még nem tette meg, hozzon létre egy új STL archívumot (lásd: 30. old.).

2.

A Load Archives párbeszédablakban (lásd: 32. old.) válassza ki az STL archívumot,
majd kattintson a Next gombra.
Megnyílik a Files párbeszédablak (lásd fent).

3.

Válassza ki a fájlt, amelyet importálni szeretne a kezelési tervhez.
Ha szükséges, módosíthatja az objektum minőségét az Import Quality of Objects legördülő lista vagy a Resolution csúszkasáv használatával. Alapértelmezés szerint, az objektum minősége az a beállítás, amelyet az új archívum létrehozásakor határozott meg.

4.

Kattintson az Import gombra az STL adatok hozzáadásához a kezelési tervhez, és folytassa az iPlan Navigator párbeszédablakkal (lásd: 55. old.).

Az STL importálás eredménye az eredeti modell egy közelített verziója. Az átalakítás alatti
információvesztés az STL Import párbeszédablakban kiválasztott beállítások minőségétől
függ. A kiváló minőségű képek jobb közelítést eredményeznek.
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3

AZ ALKALMAZÁS
ÁTTEKINTÉSE

3.1

Bevezetés az iPlan programba

Áttekintés

A rendszer teljesítménye
Az iPlan teljesítménye az operációs rendszertől és a számítógépes platformtól függ.
A program teljesítményének optimalizálása érdekében ne futtasson feleslegesen más
alkalmazásokat az iPlan programmal párhuzamosan.

További iPlan modulok
Több iPlan modul áll rendelkezésre, pl. koponya alkalmazásokhoz. Ha egynél több modult
vásárolt, győződjön meg arról, hogy a helyes modult indította el, ellenőrizve a termék logóját a
képernyő jobb alsó sarkában.

19. ábra
Külön program felhasználói kézikönyv áll rendelkezésre minden iPlan modulhoz. További
információkért vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal.
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Bevezetés az iPlan programba

3.1.1

Képadatok és rövidítések

Kompatibilis képtípusok
Az iPlan programba a következő képtípusokat lehet átvinni:
• CT (kontrasztanyaggal/kontrasztanyag nélkül)
• MR (kontrasztanyaggal/kontrasztanyag nélkül)
• Izotóp diagnosztikai adatok (PET, SPECT)
MEGJEGYZÉS. A részletes szkennelési utasítások kérésre a Brainlab vevőszolgálatnál állnak
rendelkezésre.

Képadatok ellenőrzése
Az iPlan megoldást kínál távolságok, térfogatok, átmérők, szögek, (Descartes-féle
koordinátákban megadott) ponthelyek stb. méréséhez és/vagy kiszámításához a képadatok
alapján. A páciens ilyen mérések és számítások miatti sérülésének elkerülése érdekében a
felhasználónak ellenőriznie kell a használt képadatokat, meggyőződve, hogy azok
alkalmasak ezekre a célokra.
A képadatok alkalmasságát mind a képadatok felhasználójának, mind a kép szolgáltatójának (pl.
a kórház radiológusának) meg kell állapítania, fenn kell tartania és rendszeresen ellenőriznie kell
a következő irányelvek szerint:
• A képadatok felhasználójának (pl. az iPlan felhasználónak), valamint a kép szolgáltatójának
tisztában kell lennie azzal, hogy a szolgáltatott képadatokat az iPlan program geometriai
mérésekre és számításokra használja.
• A képadatok felhasználója felel azért, hogy a kép szolgáltatójának olyan képadat
követelményeket adjon meg, amelyek az adott speciális felhasználásra vonatkoznak (pl. térbeli
pontosság).
• A kép szolgáltatója felelős olyan képadatok szolgáltatásáért, amelyek teljesítik a képadatok
felhasználója által megadott követelményeket (pl. térbeli pontosság).
• A képek szolgáltatója felelős annak ellenőrzéséért, hogy a szolgáltatott képadatok teljesítik a
követelményeket (pl. a szkenner kalibrálása és fantomtesztek végrehajtása iPlan funkciók
felhasználásával rendszeres mérésekhez).
• A képadatok felhasználójának és a kép szolgáltatójának tudnia kell, hogy sem a Brainlab, sem
maga a program nem érvényesíthet vagy ellenőrizhet olyan páciensspecifikus adatokat,
amelyeket speciális felhasználásra szánt esetekben használnak az iPlan programmal.
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3.1.2

Az iPlan munkafolyamat

Általános információk
Alább egy példa látható egy munkafolyamatra, kezelési terv létrehozásához az iPlan programmal.
A következőket teheti, hogy hozzáférjen a munkafolyamatban látható tervezőfeladatokhoz:
• Végezze el a tervezőfeladatokat az alábbi sorrendben a Navigator területen (lásd: 54. old.).
• Válassza ki a tervezőfeladatokat tetszőleges sorrendben az iPlan Navigator
párbeszédablakban (lásd: 55. old.).
MEGJEGYZÉS. A jelenlegi kezelési tervhez szükségtelen feladatokat ki is hagyhatja.

Standard munkafolyamat
Kezelési terv fázis

Tervezési lépés

Lásd

Páciens szkennelése

Szkenneléssel kapcsolatos
utasítások

Adatok betöltése/importálása

19. old.

Nézet és beállítás

67. old.

Regisztrációs pontok

105. old.

Képfúzió

117. old.

Objektum létrehozása

133. old.

Speciális objektumtervezés

169. old.

Irányvonal tervezése

177. old.

Kezelési terv mentése

211. old.

Kezelési terv exportálása

217. old.

Képadatok

Tervezés

Végső lépések
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3.2

Felhasználói felület

Fő képernyő

Általános információk
A fő képernyő azt követően jelenik meg, hogy kiválaszt egy tervezőfeladatot a Navigator
területen (lásd: 54. old.) vagy az iPlan Navigator párbeszédablakban (lásd: 55. old.).

Képernyő-elrendezés

①

②

③

④

⑤
20. ábra
Sz.
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Magyarázat

Lásd

①

Képnézeteket megjelenítő tervezési terület

59. old.

②

Eszköztár funkciók

61. old.

③

Navigator terület

54. old.

④

Funkciók területe

55. old.

⑤

Lapfülek megjelenítési opciók kiválasztásához minden tervezőfeladathoz

58. old.
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3.2.1

Párbeszédablakok áttekintése

Általános információk
Bizonyos funkciók megnyitása esetén, egy külön párbeszédablak nyílik meg, ahol különböző
beállítások adhatók meg.

Képernyő-elrendezés (példa)

21. ábra

Általános funkciók
Funkció

Magyarázat

OK

Módosítások mentése és a párbeszédablak bezárása

Cancel

A párbeszédablak bezárása a módosítások mentése nélkül
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3.2.2

A Navigator terület

Elrendezés

⑥

⑦

⑧

⑤
④
③
②
①

22. ábra
Sz.

Magyarázat

①

Megnyitja az iPlan Navigator párbeszédablakot, hogy Ön bármely sorrendben kiválaszthassa a tervezőfeladatokat (lásd: 55. old.)

②

Megnyitja a következő tervezőfeladatot

③

Következő tervezőfeladat (kék körvonallal)

④

Jelenlegi tervezőfeladat (sárga körvonallal)

⑤

Páciens neve, azonosítója és a kezelési terv neve

⑥

Megnyitja az iPlan program felhasználói kézikönyvének PDF-jét

⑦

Lecsökkenti az iPlan ablak méretét, hogy az csak a háttérben legyen
nyitva

⑧

Lezárja az iPlan programot (lásd: 230. old.)

Tervezőfeladat kiválasztása
Opciók
Kattintson a Next gombra a következő tervezőfeladatra való áttéréshez.
Az iPlan Navigator megnyitásához egy másik tervezőfeladat kiválasztása céljából kattintson a
Go To... gombra.
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3.2.3

Az iPlan Navigator

Elrendezés

②

①

23. ábra
Sz.

Magyarázat
Rendelkezésre álló tervezőfeladatok
A befejezett tervezőfeladatok pipával vannak megjelölve

①
②

A kiválasztott tervezőfeladat leírása

MEGJEGYZÉS. Ha egy tervezőfeladat „ki van szürkítve”, ez azt jelzi, hogy a feladat nem áll
rendelkezésre, vagy azért, mert nem alkalmazható a betöltött adatokra, vagy azért, mert a funkció
nem szerepel az Ön licencében.

Tervezőfeladat kiválasztása
Opciók
Tervezőfeladat megnyitásához válassza ki a feladatot, és kattintson az OK gombra, vagy kattintson duplán a feladatra.
Az iPlan Navigator párbeszédablakból feladat kiválasztása nélkül történő kilépéshez kattintson
a Cancel gombra.
A program visszaviszi az előző képernyőre.
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3.2.4

A funkciók területe

Általános információk

24. ábra
Az egyes tervezőfeladatokra jellemző funkciók a funkciók területén állnak rendelkezésre. Az
alábbi példa a funkciók területét mutatja be a Registration Points tervezőfeladat esetében.

A tervezett tartalom láthatósága
A szem szimbólumaz egyes listabejegyzések mellett azt jelzi, hogy a tervezett tartalom (pl. egy
regisztrációs pont vagy létrehozott objektum) látható-e a képnézetekben.
Opciók
Ez az ikon akkor jelenik meg, ha hozzáad egy elemet a listához. Azt jelzi, hogy a tervezett tartalmat még nem adta hozzá a képnézetekhez (pl. egy regisztrációs pont elhelyezésével a képen).
Miután hozzáadta a tervezett tartalmat a képnézetekhez, egy nyitott szem szimbólum
fogja jelezni, hogy a tervezett tartalom látható.
A tartalom elrejtéséhez kattintson a szem szimbólumra.
A csukott szem ikon azt jelzi, hogy a tervezett tartalom el van rejtve.
A tervezett tartalom újbóli megjelenítéséhez kattintson ismét a szem szimbólumra.
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A tervezett tartalom tulajdonságainak és színének módosítása
Opciók

Egy listabejegyzés melletti színes ikonra kattintva megnyílik a Select Color párbeszédablak, amelyben kiválaszthat egy színt a tervezett tartalomhoz.
Válasszon ki egy színt a palettáról, és kattintson az OK
gombra a választás megerősítéséhez.

Ha egy listabejegyzés melletti tulajdonságok ikonra kattint, megnyílik a Properties párbeszédablak, amelyben
módosíthatja a tervezett tartalom nevét/színét.
Egy név megadása és egy szín kiválasztása a palettáról.
Kattintson az OK gombra a választások megerősítéshez.
MEGJEGYZÉS. Egy bizonyos tervezőfeladathoz rendelkezésre álló további beállítások a megfelelő fejezetben vannak leírva.
MEGJEGYZÉS. Ha az Advanced 3D jelölőnégyzet be
van jelölve, előfordulhat, hogy néhány objektum speciális színben jelenik meg (lásd: 95. old.).

Általános funkciók
A kiválasztott tervezőfeladattól függően, a következő általános funkciók állhatnak rendelkezésre a
funkciók területén:
Funkció

Magyarázat

Undo/Redo

A tervezőfeladatban végzett bármely módosítás visszavonása vagy viszszaállítása.

Folyamatjelző

Bizonyos műveletekhez van megadva (pl. egy kezelési terv megnyitásához). Ezeket a műveleteket a (folyamatjelző alatt megjelenő) Cancel
gombbal lehet megszakítani.

MEGJEGYZÉS. A tervezőfeladat speciális funkcióinak leírását a megfelelő tervezőfeladatnál
találja meg.
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3.2.5

Lapfülek

Általános információk
A lapfülek lehetővé teszik megtekintési beállítások kiválasztását a tervezési területhez. A lapfülek
kiválasztása a megnyitott tervezőfeladattól függ.

Rendelkezésre álló lapfülek

25. ábra
• Overview (81. old.)
• 4 Views és 8 Views (84. old.)
• X-ray Images (86. old.)
• Other Images (87. old.)
• Multiple Sets (88. old.)
• Plan Content (89. old.)
MEGJEGYZÉS. Egy adott tervezőfeladatra jellemző egyéb lapfülek leírását a megfelelő feladatnál
találja.

58

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

AZ ALKALMAZÁS ÁTTEKINTÉSE

3.2.6

Képnézetek a tervezési területen

Általános információk
A kezelési tervben levő képek különböző nézetekben jelennek meg a tervezési területen. A
legtöbb tervezési funkciót közvetlenül a képnézetekben végezheti el.

A tervezési terület elrendezése
A kiválasztott tervezőfeladattól és nézetfültől függően, a következő képmegjelenítések
lehetségesek:
• 3D nézet
• Szeletnézetek (axiális, szagittális vagy koronális)
• Rekonstruálások vagy ferdén rekonstruált képek

①
②

③

④

26. ábra

A tervezési terület magyarázata
Sz.
①

Magyarázat
Nyílgomb: hozzáférést biztosít a konfigurálási beállítások megtekintéséhez
(lásd: 72. old.).
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Sz.

Magyarázat
A rekonstruálási nézetek olyan képeket jelenítenek meg, amelyeket eredeti képszeletekből rekonstruáltak. A következő információk rekonstruálási nézetekben jelennek meg:

• Az első sorban, zárójelben jelzett tájolás az a tájolás, amelyben a képállományt eredetileg beolvasták.
• A második sorban jelzett tájolás a kép rekonstruált nézete.
• A szkennelés típusa (pl. MR vagy CT) és a képállomány azonosítószáma (pl. #1) szintén fel van tüntetve.
Az eredeti szeletnézetek úgy jelenítik meg a képszeleteket, ahogy azokat eredetileg beolvasták (axiális, koronális vagy szagittális). Az eredeti képszeleteket megjelenítő nézetekben a következő információk jelennek meg:
②
• Az első sorban a szkennelés típusa (pl. MR vagy CT), a képállomány azonosítószáma
(pl. #1) és a szkennelés tájolása van feltüntetve.
• A második sor a jelenlegi szelet számát jelzi a képállományban.
Egy egyéni tájolás azt jelzi, hogy pl. a képállományt újraigazították a 69. old. leírtak szerint, vagy AC/PC rendszerhez lokalizálták.

MEGJEGYZÉS. Az egyéni tájolás nem áll rendelkezésre olyan 2D nézetekben, amelyek
az eredeti szelet tájolását jelenítik meg.
MEGJEGYZÉS. Egyéni tájolások csak az iPlan programban és a Brainlab navigálási
programban jelennek meg.
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③

A nézetek külső szélénél levő betűk a kép tájolását jelzik:
• A (elöl), P (hátul)
• L (bal), R (jobb)
• H (fej), F (láb)

④

A megjelenített képek tájolását jelző páciensikon.
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3.2.7

Eszköztár és funkciógombok

Általános információk
A tervezési területen kiválasztott lapfültől függően, az eszköztár és képnézetek az alább felsorolt
funkciókat tartalmazhatják.
• A szürke hátterű funkciógombok az eszköztárban vannak megadva (lásd: 52. old.).
• A fekete hátterű funkciógombok az egyéni képnézetekben vannak megadva. A gombok csak
abban a nézetben használhatók, amelyben a gomb ki van választva (lásd: 72. old.).

Képválasztás gombok
Gomb

Magyarázat

Lásd

Slice and Image Set Selection: A tervezési nézetekben megje188. old.
lenítendő szkennelt képek kiválasztása

Browse Slice: Önálló képszeletek tallózása növekvő vagy
csökkenő sorrendben

197. old.

Browse Slices: Több képszelet tallózása növekvő vagy csökke197. old.
nő sorrendben

• A rekonstruálási nézetekben a Depth Scrolling gombbal görgessen végig a szkennelt rekonstrukciókon a (képnézet bal
alsó részén látható) páciensikon által jelzett tengely mentén
197. old.
• A szelet nézetekben a Slice Scrolling gombbal görgessen
végig a rendelkezésre álló szeleteken

Megtekintési opciógombok
Gomb

Magyarázat

Lásd

Options: hozzáférés speciális megtekintési opciókhoz

198. old.

Pan and Recenter: újraközpontozza és megjeleníti a függőleges és
vízszintes síkokat, amelyeket a rekonstruálási síkok módosításához
lehet használni

198. old.

Recenter View: állítsa vissza a 3D kép pozícióját a nézetben, ha a
pásztázás módosította azt.

72. old.

View Types: a megjelenítendő nézettípus kiválasztása (pl. síkok, 3D
vagy objektumok)

76. old.
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Gomb

Magyarázat

Lásd

View Orientation: módosítja a nézet tájolását

75. old.

Composing Options: a különböző képállományok egyesítéséből
származó két képszeletet ellenőriz

78. old.

Magyarázat

Lásd

Zoom In/Out: növeli vagy csökkenti a kép méretét

199. old.

Full Screen: teljes képernyő méretűre nagyítja a jelenlegi nézetet

74. old.

Nagyítás gombok
Gomb

Ablakozási gombok
Gomb

Magyarázat

Lásd

Windowing: módosítja a szürkeárnyalatos szint eloszlását a
megjelenített képeken

200. old.

Advanced Windowing: speciális opciókat biztosít a szürkeárnyalat, a Hounsfield vagy SUV-eloszlás módosításához a kiválasztott képen

201. old.

Mérési és címkézési gombok
Gomb

Magyarázat

Lásd

Measure Hounsfield Units: a Hounsfield egységeket méri egy
képszelet legfeljebb három pontja esetében (CT-képállományokhoz
áll rendelkezésre)

205. old.

Measure Values: méri az értéket (pl. szürke vagy SUV) egy képszelet
legfeljebb három pontja esetében (SPECT- vagy PET-képállomány205. old.
hoz áll rendelkezésre)
Measure Distances: egy képszelet legfeljebb három pontpárja között
207. old.
méri a távolságot

Measure Angles: egy képszelet három pontja közötti szöget méri
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Gomb

Magyarázat

Lásd

Add/Remove Points: pontok hozzáadása és eltávolítása egy képállo208. old.
mányhoz/képállományból

További gombok
Gomb

Magyarázat

Lásd

Screenshot: pillanatfelvételek készítése a megjelenített nézetekről és
210. old.
párbeszédablakokról

Save Treatment Plan: a jelenlegi kezelési terv módosításainak mentése
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3.2.8

Egér/billentyűzet parancsikonok

Általános parancsikonok
Parancsikon

Művelet

Egérkerék
A billentyűzet felfelé/lefelé nyilait is használhatja, hogy egyenként előre/hátra görgesse a szeleteket.

Szeletről-szeletre görgetés a képek között

Egérkerék + SHIFT
Görgetés három vagy hét szeletenként (attól
A billentyűzet Pg Up /Pg Dn billentyűit is hasz- függően, hogy a 4 Views vagy 8 Views lapon
nálhatja ahhoz, hogy három szelettel előre/hátra van éppen) a képek között
görgesse a szeleteket.
Jobb egérgomb

A 3D nézetben a 3D objektum fel, le, balra,
jobbra igazítása

CTRL + bal egérgomb

Mint a Pan and Recenter funkció esetében
(lásd: 198. old.)

CTRL + egérkerék

Képek nagyítása és kicsinyítése (lásd: 199.
old.)

Dupla kattintás egy pontra a funkciók területén
Ha duplán rákattint egy listán levő irányvonalra, A nézet újraközpontozása egy bizonyos ponta nézet az illető irányvonal célpontjára lesz köz- ra, pl. egy regisztrációs pontra
pontozva.
Dupla kattintás egy, a funkciók területén felsorolt A nézet újraközpontozása az objektum/vizsobjektumra/vizsgált területre
gált terület középpontjára
Dupla kattintás egy címkével ellátott pontra a
Plan Content lapon (lásd: 89. old.)
A nézet központozása egy címkével ellátott
Amikor megnyitja pl. az Overview lapot, a néze- pontra (lásd: 198. old.)
tek a kiválasztott pontra vannak központosítva.
Dupla kattintás egy képállományra a Plan Content lapon (lásd 89. old.)
Amikor megnyitja pl. az Overview lapot, a kiválasztott képállomány a nézetekben jelenik meg

Egy képállomány kiválasztása a nézetekben
való megjelenítéshez

Print Screen billentyű

Pillanatfelvétel készítése a jelenlegi képernyőről

CTRL + S

Terv mentése

CTRL + Z

Visszavonás

CTRL + Y

Visszaállítás

CTRL + 0

Nézet visszaállítása alaphelyzetbe (nagyítás
és nagyítás központozása)

Parancsikonok a tervezőfeladatokban
Tervezőfeladat

Objektum létrehozása
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Parancsikon

Művelet

Kattintson a jobb egérgombbal a
törlendő területre

A Brush funkcióval létrehozott
terület törlése (lásd: 139. old.)

Dupla kattintás a nézetben
(Band Thresholding párbeszédablak, lásd: 148. old.)

Összpontosítás az ROI-ra (vizsgált terület)
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Tervezőfeladat

Parancsikon

Művelet

Képfúzió

Kattintson a bal egérgombbal, és
mozgassa balra/jobbra az egeret a
kék/sárga képek közötti váltáshoz

Váltás a sárga és kék képek között

Regisztrációs pontok
tervezése

ALT és kattintás a bal egérgombbal
A pont pozíciójának módosításához Új regisztrációs pont hozzáadása
engedje fel az ALT billentyűt, és
kattintson a bal egérgombbal.

Minden tervezőfeladat,
amelyben az Add/
Remove Points rendelkezésre áll (lásd: 208.
old.)

ALT és kattintás a bal egérgombbal
A pont pozíciójának módosításához Új, címkével ellátott pont hozzáadása
engedje fel az ALT billentyűt, és
kattintson a bal egérgombbal.
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Felhasználói felület
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4

NÉZET ÉS BEÁLLÍTÁS

4.1

Bevezetés

Áttekintés

Általános információk
A View and Adjustment feladat olyan lapokat tartalmaz, amelyeken minden páciensképet
megtekinthet, és nézetbeállításokat konfigurálhat. Ezt a tervezőfeladatot a tervezés bármely
pontján kiválaszthatja a kezelési terv tervezett tartalmának megtekintéséhez.
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Bevezetés

4.1.1

Nézet és beállítás funkciók

Fő képernyő

27. ábra

Rendelkezésre álló funkciók

68

Funkció

Magyarázat

Lásd

Align

Képek áthelyezése a nézetben

69. old.

Reset

A kép pozíciójának visszaállítása

69. old.

Import

70. old.

Export All

Képek hozzáadása (pl. képernyőről készült pillanatfelvételek) a kezelési tervhez, és azok külön-külön exportálása

Bone in 3D

Csontfelület megjelenítése a 3D nézetben

82. old.

71. old.
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4.2

Képek megtekintése és módosítása

Képek egymáshoz igazítása

Általános információk
Ha a nézetekben megjelenített képek nincsenek a kívánt mértékben egymáshoz igazítva,
módosíthatja a helyzetüket a funkciók területének Image Set Alignment részében.

Képek egymáshoz igazítása

①

②

③

28. ábra
Lépések
1.

2.

Kattintson az Align gombra a funkciók területén.
A kép felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatásához helyezze az egeret a kép
közepére úgy, hogy az egérkurzor kézként jelenjen meg ①. Húzza a képet a kívánt pozícióba.
A kép forgatásához helyezze az egérkurzort a képen kívüli területre úgy, hogy
az egérkurzor nyíllal ellátott kézként jelenjen meg ②. Szükség szerint módosítsa a forgatást.

Képek egymáshoz igazításakor a nézetek jobb felső sarkában található képinformáció ③
azt jelenti, hogy a nézet „egyéni” tájolású. Az egyéni tájolás csak az ezen funkciót
támogató iPlan alkalmazásban és Brainlab képvezérelt sebészeti alkalmazásban kerül
megjelenítésre.

Tájolás visszaállítása
A Reset gombra kattintva visszaállítja a szelethalmaz eredeti tájolását.
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Képek megtekintése és módosítása

4.2.1

Képek importálása és exportálása

Általános információk
Az Images részben a funkciók területén pillanatfelvételként, fényképként stb. különböző
formátumokban (pl. BMP, PNG, JPEG stb.) hozzáadhat ilyen képeket a kezelési tervhez, valamint
exportálhatja őket későbbi felhasználáshoz. Ezeket a képeket megkeresheti a számítógépén.

Képek importálása

29. ábra
Lépések
1.

Nyissa meg az Other Images lapot (lásd: 87. old.).

2.

Kattintson az Import gombra a funkciók területén.

3.

A Browse párbeszédablakban válassza ki a képfájlt.

4.

Kattintson az OK gombra a fájl importálásához.
A kép az Other Images lapon áll rendelkezésre.

MEGJEGYZÉS. Különböző formátumú egyéb képfájlok importálhatók bármely forrásból az Import
funkcióval, például képernyőről készült pillanatfelvételek. Emiatt minden importált képfájl címkéje
piros színű lesz, „Uncontrolled Information” felirattal. Ellenőrizze, hogy a kép a jelenlegi páciensre
vonatkozik-e.
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Képek exportálása
Az exportálási funkciók rögtön a képernyőről készült pillanatfelvételek elkészítése vagy egy külső
kép Import funkcióval történő importálása után rendelkezésre állnak.

30. ábra
Lépések
1.

Valamennyi képernyőről készült pillanatfelvétel vagy kép exportálásához kattintson az Export All gombra.

2.

A Browse párbeszédablakban válassza ki az exportálás helyét.

3.

Kattintson az OK gombra a fájl vagy fájlok exportálásához.
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4.3

Nézetek konfigurálása

Nézet gombok

Általános információk
Tervezés alatt használhatja a képnézetekben rendelkezésre álló gombokat különböző
nézetbeállítások konfigurálásához. Ez lehetővé teszi egy egyéni nézet módosítását egy nézet
fülön.
Az itt megadott nézetkonfigurálási leírások minden tervezőfeladatra érvényesek.

Hozzáférés a megtekintés gombokhoz
Lépés
Kattintson a nézet bal felső sarkában levő nyíl gombra.
MEGJEGYZÉS. A nézet gombok alapértelmezés szerint inaktívak.

31. ábra

Gomb elérhetősége
Az elérhető gombok a nézet és a kiválasztott nézet fül függvényében változnak.

View Types (76. old.)

View Orientation (75. old.)

Composing Options (78. old.)

Full Screen (74. old.)
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Browse Slice (197. old.)

Recenter View: visszaállítja a 3D kép pozícióját a nézetben, ha a pásztázás módosította azt

Advanced Windowing (201. old.)

Slice and Image Set Selection (188. old.)
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4.3.1

Teljes képernyő

Általános információk
A Full Screen gomb minden nézetben rendelkezésre áll, és lehetővé teszi a nézet teljes
képernyős megjelenítését.

A teljes képernyő aktiválásának módja

①

②

32. ábra
Lépések
1.
2.

74

Kattintson a Full Screen gombra bármely nézetben a nézet teljes képernyős
megjelenítéséhez ①.
Kattintson újból a Full Screen gombra az előző képernyőhöz ② való visszatéréshez.
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4.3.2

Nézettájolás

Általános információk
Bizonyos nézetekben a View Orientation gomb lehetővé teszi a nézettájolás módosítását.

A nézettájolás kiválasztásának módja

①

②

33. ábra
Lépések
Kattintson a View Orientation gombra a tájolási beállítások megjelenítéséhez.
• Szeletek nézetbeállításai ①
1.

2.

• 3D nézetbeállítások ②
MEGJEGYZÉS. További szelet-nézetbeállítások állnak rendelkezésre, ha nagy
felbontású objektumokat hozott létre az Object Planning területen (lásd: 164.
old.).
Válassza ki a tájolást.
A nézet ennek megfelelően frissül.
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4.3.3

Nézettípusok

Általános információk
A 3D nézetekben a View Types gomb lehetővé teszi a megjelenítendő 3D nézet típusának
kiválasztását (síkok, 3D, objektumok).
A rendszer-konfigurációtól függően különböző beállítások állnak rendelkezésre a képi
megjelenítéshez (lásd: 95. old.).

A nézettípus megadásának módja

34. ábra
Lépések
1.

2.

76

Kattintson a View Types gombra a nézettípus-beállítások megjelenítéséhez
(lásd: 77. old.).
Válassza ki a nézettípust.
A nézet ennek megfelelően frissül.
MEGJEGYZÉS. Kiválaszthatja a megjelenítendő síkokat (axiális, koronális, szagittális) és
azt, hogy a 3D objektumok megjelenjenek-e a Viewing Options lapon az Options gomb
megnyomásakor (lásd: 190. old.).
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Nézettípus-beállítások
Opciók

①

①
②
②

A Planes gombra kattintva szegmentált objektumok ② és
sík rekonstrukciók ① jeleníthetők meg.
MEGJEGYZÉS. A síkok pozíciója módosul a 2D nézetben
történő bármilyen változtatásnak megfelelően.

A 3D gombra kattintva megjeleníthető a teljes szkennelési
terület minden tervezett objektumot tartalmazó háromdimenziós nézete.

Az Objects gombra kattintva megjeleníthető minden tervezett objektum háromdimenziós nézete.

MEGJEGYZÉS. Speciálisabb 3D megtekintési beállításokhoz lásd: 95. old.
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4.3.4

Összeállítási beállítások

Általános információk
A Composing Options gomb lehetővé teszi különböző egyesített adathalmazokból származó két
képszelet ellenőrzését.
MEGJEGYZÉS. Ez a gomb csak a Multiple Sets lap bal felső nézetében és alsó nézeteiben áll
rendelkezésre (ahol a különböző adathalmazokból származó megfelelő képszeletek
megjelennek).

Összeállítási beállítások kiválasztásának módja

35. ábra
Lépések
Kattintson a Composing Options gombra a rendelkezésre álló beállítások
megjelenítéséhez.

1.

2.

Válassza ki az összeállítási beállítást.
A nézet ennek megfelelően frissül.
MEGJEGYZÉS. Az összeállítási beállítások leírását a 78. old. találja.

A kézilátcső beállítása
Kattintson a Spyglass gombra a referenciaszelet (szelet a jobb felső nézetből) egy meghatározott
területének összehasonlításához a jelen képnézet szeletével.

①

①

36. ábra
Opciók
Helyezze a keretet ① az illető területre, és ellenőrizze a referencia- és a jelenlegi képszeleteket,
összehasonlítva a keret belsejében és széleinél levő területet.
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Opciók
A keret átméretezéséhez használja az egérmutatót a keret szélének elhúzásához.

Sárga/kék beállítás
Kattintson az Amber/Blue gombra a teljes referenciaszelet (szelet a jobb felső nézetből)
részleteinek összehasonlításához a jelenlegi képnézetben levő szelettel. A referenciaszelet
(sárga) és az abban a nézetben levő képszelet, amelyben a választást végezte (kék) átfedve
jelennek meg.

37. ábra
Opciók
Helyezze az egérmutatót a kép fölé és húzza jobbra az egeret a referencia képszeletre vonatkozó további információk megjelenítéséhez.
Húzza balra az egeret a jelenlegi képszeletre vonatkozó további információk megjelenítéséhez.

Átfedési beállítás
Kattintson az Overlay gombra két különböző képállomány átfedéssel való egymásra
helyezéséhez. Különböző képmodalitásokat fedhet át anatómiai adatokkal megjelenített
funkcionális adatok megtekintéséhez (pl. T1 képek és PET). Ha ezt a beállítást választja, abban a
nézetben levő képszelet, amelyben a választást végezte átfedi a referencia képszeletet (szelet a
jobb felső nézetből).

38. ábra
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Opciók
Helyezze az egérmutatót a kép fölé és húzza jobbra az egeret a jelenlegi nézetben levő képszeletre vonatkozó további információk megjelenítéséhez.
Húzza balra az egeret a referencia képszeletre vonatkozó további információk megjelenítéséhez.
MEGJEGYZÉS. A referencia képszelet mindig ugyanazzal az intenzitással jelenik meg, miközben
a kiválasztott nézetben levő képszelet fokozatosan elhalványul: bal szélen láthatatlan, jobb szélen
teljes intenzitás.

Összeállítási beállítások inaktiválása
Az Off gombra kattintva inaktiválhatja a Composing options funkciót.
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4.4

Képnézet lapok

Áttekintés fül

Képernyő-elrendezés
Az Overview lap megjelenít egy áttekintést a kiválasztott képállományról.

②

③

①

④

39. ábra
Sz.

Magyarázat

①

A kiválasztott szelet szagittális nézete

②

A kiválasztott kezelési terven alapuló 3D nézet

③

A kiválasztott szelet axiális nézete

④

A kiválasztott szelet koronális nézete

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

81

Képnézet lapok

A 3D-s alakzat elhelyezése
Forgathatja vagy módosíthatja a háromdimenziós modellt a 3D nézetben, hogy azt különböző
perspektívákból megtekinthesse. A beállítások az egérmutató nézeten belüli pozíciójától függnek.

40. ábra
Egérmutató pozíciója

Forgatási beállítás

A nézet közepe

Használja a görbe nyíllal ellátott kezet a háromdimenziós
modell bármely irányba történő elforgatásához

A nézet bal, jobb, felső vagy alsó
része

A nyíl az irányt jelzi, amelybe a háromdimenziós modellt forgathatja

A nézet sarkai

A szöget bezáró nyíl az irányt jelzi, amelybe megdöntheti a
modellt (bal vagy jobb)

MEGJEGYZÉS. A megjelenítendő 3D kép tájolását és típusát a View Options és View Types
gombokkal módosíthatja.

Egy csontfelület megjelenítése
Ha bejelöli a Bone in 3D jelölőnégyzetet a funkciók területén (vagy kiválasztja a Bone/Vessels
nézettípust egy speciális 3D nézethez), a CT-képeken alapuló csontfelület megjelenik a 3D
nézetben ①.
A jelölőnégyzet kijelölésének megszüntetésekor egy standard 3D modell (lágyszövettel) jelenik
meg ②.

①

②

41. ábra
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MEGJEGYZÉS. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha CT-képek vannak kiválasztva.
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4.4.1

Szeletnézet lapok

Képernyő-elrendezés
A szeletnézet lapok egymás utáni szeleteket jelenítenek meg a kiválasztott képállomány axiális,
koronális vagy szagittális nézeteiben. Az alábbi példa a 4 Views lapot mutatja be.

42. ábra

8 egymás utáni szelet megtekintése
A 8 Views lapok néhány tervezőfeladatban rendelkezésre állnak. Itt olyan objektumokat tekinthet
meg, amelyeket nyolc egymás utáni képszeletben hozott létre. Az objektum egy 3D nézetét is
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megjelenítheti közvetlenül a bal alsó nézetre kattintva. Az alak szabadon forgatható bármely
tengely körül (lásd: 82. old.).

①

43. ábra
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Képnézet lapok

4.4.2

Röntgenképek lap

Képernyő-elrendezés
Ha a betöltött páciensadatok röntgenképadatokat is magukba foglalnak, akkor egy külön X-ray
Images lapon kerülnek megjelenítésre.

① ②

44. ábra
Sz.

Magyarázat

①

Az első sor a képtípust és a kép azonosító számát jelzi (pl. #1)

②

A második sor az aktuális kép számát jelzi a képállományban

MEGJEGYZÉS. A standard röntgen- és DSA röntgenképek támogatottak.
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4.4.3

További képek lap

Képernyő-elrendezés
Ha egyéb képeket töltött be (lásd: 70. old.), ezek az Other Images lapon jelennek meg.

①

②

45. ábra
Sz.

Magyarázat

①

Az első sor a képtípust (ebben az esetben OT, ami egyéb képet jelent) és a kép azonosító számát jelzi (pl. #1)

②

A második sor az aktuális kép számát jelzi a képállományban
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4.4.4

Több képállomány lap

Általános információk
A Multiple Sets lap több egyesített képállományt jelenít meg, ily módon a tervezett tartalmat
egyidejűleg különböző képállományokban tekintheti meg.
MEGJEGYZÉS. A View and Adjustment tervezőfeladatban több képállományt is megtekinthet,
még akkor is, ha ezek nem voltak egyesítve. Más tervezőfeladatokban, pl. Object Creation, a
képállományokat előbb egyesíteni kell, mielőtt több képállományt meg lehetne tekinteni.

Képernyő-elrendezés

④

①

③

②

46. ábra
Sz.
①
②
③
④

88

Magyarázat
Megjeleníti a szeletet a jelenlegi képállományból.
Ez a referencia képszelet a többi képnézetben megjelenített szeletekhez. A többi nézet
az első halmazzal egyesített képállományokból jelenít meg szeleteket.
Megjeleníti a referencia képállomány ① vagy egyéb rendelkezésre álló képállományok
átfedéseit, amelyeket a Slice and Image Set Selection gombbal lehet kiválasztani (lásd:
188. old.).
Ha bármely nézetben módosítja a képszelet pozícióját a Pan and Recenter funkcióval, a
többi nézet szeletei ennek megfelelően módosulnak.
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4.5

Plan Content lap

Áttekintés

Képernyő-elrendezés
A Plan Content lap olyan, képállományokat és tervezett tartalmat (pl. 3D objektumok, címkével
ellátott pontok, pályagörbék stb.) bemutató adatfát jelenít meg, amelyek bele vannak foglalva a
kezelési tervbe.
Az adatfa egy részének kibontásához a páciensadatok megtekintéséhez, kattintson a megfelelő
„+” ikonra.

②

①

47. ábra
Sz.

Magyarázat

①

Mappák megjelenítése egy könyvtárstruktúrában, amely a kezelési tervben lévő minden
tervezett tartalmat magában foglal (lásd: 92. old.).
Olyan mappák is megjelennek, amelyek a kezelési tervben lévő valamennyi képállományt
tartalmazzák (lásd: 90. old.).

②

A Properties rész információkat jelenít meg az ① részen kiválasztott képállományról
vagy tervezett tartalomról.
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Plan Content lap

4.5.1

Képállományok

Képállományok megtekintésének és kiválasztásának módja
A Plan Content lapon ellenőrizheti a képállományok tulajdonságait, és kiválaszthat egy bármely
tervezőfeladatban megjelenítendő képállományt.
Lépések
1.

2.

A rendelkezésre álló képállományok megjelenítéséhez kattintson a ikonra az Image
sets mappa mellett.
Kattintson a kívánt képállományra, hogy kiválaszsza azt.
A következő információk a Properties részben
jelennek meg:
• Egy képállomány-előnézet, amelyen végiggörgethet képszeletek megtekintéséhez.
• Információk a kiválasztott képállományról, pl.
egyéb képállományok, amelyekkel fuzionálva
van, képállomány-modalitás, szubmodalitás
stb.
• Signal-to-noise Ratio: A képminőség egy jól
ismert paramétere. A megjelenített értéket kritériumként használhatja pl. objektum szegmentálására alkalmas képállományok kiválasztásához. Minél nagyobb a szám, annál jobb a kép
minősége.

Képállomány-szubmodalitás
A Plan Content lapon meghatározhatja a szkennelt kép szubmodalitását. A navigációs program
háromdimenziós nézeteket konfigurál a képmodalitás szerint.
A következő szubmodalitások állnak rendelkezésre:
• CT: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast (T1 kontraszt), Functional (Funkcionális), FA (DTI Fractional
Anisotropy - DTI frakcionális anizotrópia), ADC (DTI Apparent Diffusion Coefficient - DTI
látszólagos diffúziós koefficiens), BOLD MRI (Blood Oxygen Level Dependent MR Véroxigénszint-függő MR)
• Nuclear Medicine: PET, SPECT
A Plan Content lap jobb oldalán bemutatott objektumok volumene a használt algoritmustól
függ, és eltérhet a várt értéktől.
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A szubmodalitás meghatározása

48. ábra
Lépések
1.

Kattintson a kívánt képállomány melletti tulajdonságikonra a Properties párbeszédablak megnyitásához.

2.

Válassza ki a képállomány-szubmodalitást a legördülő listáról a Submodality mezőben.

3.

Kattintson az OK gombra beállításai alkalmazásához és a párbeszédablak bezárásához.
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Plan Content lap

4.5.2

Tervezett tartalom

A tervezett tartalom tulajdonságainak megtekintése
A Plan Content lapon áttekintheti a terv minden tervezett tartalmának tulajdonságait (pl.
objektumok, regisztrációs pontok stb.).
Lépések
1.

Kattintson a ikonra, amely egy tervezett tartalom mappa, pl. Objects, mellett van.

Kattintson a kívánt elemre a listán, hogy kiválaszsza azt.
Választásától függően különböző információk jelennek meg a Properties részben, pl.:
• Az elem egy 3D-s előnézete
• A képállomány, amelyben az objektumot létrehozzák

2.

Másolás a vágólapra
Néhány tervezési feladatban egy Copy to Clipboard gomb jelenik meg a Plan Content lapon, a
tulajdonságok információ alatt. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy objektumra vagy ROI
volumenre vonatkozó adatokat átmásoljon a Windows vágólapra, pl. hogy átvigye egy külső
fájlba.

A tervezett tartalom láthatóságának beállítása
Az adatfa minden lista bejegyzése melletti szemszimbólum jelzi, hogy a tervezett tartalom láthatóe a képnézetekben.
Opciók
A nyitott szem ikon azt jelzi, hogy a tervezett tartalom látható. A tartalom elrejtéséhez
kattintson a szem szimbólumra.
A csukott szem ikon azt jelzi, hogy a tervezett tartalom el van rejtve. A tervezett tartalom megjelenítéséhez kattintson a szem szimbólumra.
Ha az adatfa aktivált és inaktivált elemeket tartalmaz, egy félig csukott szem ikon jelenik meg az adatfa tetején.

A tervezett tartalom tulajdonságának és színének beállítása
A tervezett tartalom tulajdonságait a Plan Content lapon tekintheti meg és módosíthatja.
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Opciók
Egy listabejegyzés melletti színes ikonra kattintva megnyílik a Select color párbeszédablak, amelyben kiválaszthat egy színt a tervezett tartalomhoz (lásd: 57. old.).
Egy listabejegyzés melletti tulajdonságikonra kattintva megnyílik a Properties párbeszédablak, amelyben módosíthatja a tervezett tartalom nevét (lásd: 57. old.).
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Plan Content lap
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5

SPECIÁLIS 3D FUNKCIÓK

5.1

Bevezetés

Áttekintés

Általános információk
Az Advanced 3D funkciók bővítik a Standard 3D funkciót, amelynek leírását a 76. old. olvashatja.
Válogathat a 3D nézettípus menüben felkínált különböző új 3D nézettípusok közül (pl. Cerebrum,
Maximum Intensity Projection és Digital Radiography). A küszöb módosítása esetén a módosítás
azonnal megtekinthető 3D-ben.
MEGJEGYZÉS. Az Advanced 3D funkció elérhetősége az aktivált licenctől függ. Az iPlan NET
kiszolgálón ez a funkció csak egy „Speciális 3D munkamenet” futtatása esetén áll rendelkezésre.
A Standard 3D funkció még akkor is rendelkezésre áll, ha az Advanced 3D funkcióhoz nincs
licenc vagy az nem áll rendelkezésre.
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5.2

Speciális 3D megtekintés

Nézettípusok

Általános információk

Válassza ki a View Types menüt a 3D View funkcióban. A további megtekintési beállításokat lásd a 76. old.

Nézettípusokról
Az Advanced 3D megtekintés további 3D nézettípusokat kínál a jelenleg kiválasztott adathalmaz
modalitásától függően. A 3D nézettípusokat egy legördülő menüből lehet kiválasztani a 3D
megtekintési ablakban. Az egyes képnézetek neve az ikon mellett található. Ezek a megtekintési
beállítások könnyen váltogathatók.

①

②

49. ábra
Sz.

96

Nézettípus-beállítások

①

CT-képállományok

②

MR-képállományok
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Speciális 3D nézettípus-beállítások
Ikon

Nézettípus

Magyarázat

Planes

• Síkbeli rekonstruálásokat jelenít meg egy képállomány axiális, koronális és szagittális nézeteinek felhasználásával.
• A síkokat a Viewing Options párbeszédablakban lehet be- és kikapcsolni (lásd: 189. old.).
• CT, MR, PET és egyéb modalitású képállományokhoz áll rendelkezésre.
• A Bone és Skin küszöbölés ebben a nézettípusban áll rendelkezésre.
• A Clipping Range és a Cubic Cut nem áll rendelkezésre ebben
a nézettípusban.
MEGJEGYZÉS. A síkok elhelyezése a 2D nézetben végzett módosítások szerint változik (pl. az axiális, koronális és szagittális nézetek nézetközéppontja).

Object

• Minden tervezett objektum háromdimenziós nézetét jeleníti meg.
• Ha a Cerebrum szegmentálva volt („Cerebrum” szerkezettípus),
ugyanúgy lesz megjelenítve, mint bármely más objektum ebben a
nézettípusban. Az átlátszóságot a csúszkával lehet szabályozni a
Properties párbeszédablakban, lásd: 91. old.
• CT, MR, PET és egyéb modalitású képállományokhoz áll rendelkezésre.
• Ebben a nézettípusban a küszöbölés nem áll rendelkezésre.
• A Clipping Range és a Cubic Cut nem áll rendelkezésre ebben
a nézettípusban.

Cerebrum

• A cerebrum speciális 3D megjelenítése a 3D nézetben. Ennek a
nézetnek a használatához a Cerebrum objektumként való létrehozása szükséges (lásd: 134. old.) pl. az automatikus szegmentálási funkció használatával (lásd: 145. old.).
• CT, MR, PET és egyéb modalitású képállományokhoz áll rendelkezésre. A kiválasztott képállománynak már eredetileg vagy
egyesítést követően tartalmaznia kell egy szegmentált cerebrumot, ellenkező esetben az alkalmazás nem ajánlja fel a nézettípust a kiválasztott képállományhoz.
• Ebben a nézettípusban a küszöbölés nem áll rendelkezésre.
• A Cubic Cut és a Clipping Range rendelkezésre áll ebben a nézettípusban.
• Az Advanced 3D Cerebrum objektum létrehozására vonatkozó
további információkat a145. old.on talál:
- A Single Object/Multiple Objects lapon a Structure Type
pontnál a Cerebrum lehetőséget választva hozható létre New
Object.
- A speciális Cerebrum objektumhoz nem állnak rendelkezésre
sem színkiválasztási opciók, sem pedig átlátszósági beállítások. A cerebrum kiválasztott színe csak akkor jelenik meg, ha
az Objects nézettípust használja.
• Előfordulhat, hogy a létrehozott cerebrum objektumot standard
objektumként kívánja megtekinteni az Objects nézettípus használatával (az Advanced 3D Cerebrum objektumot kikapcsolva),
ha a Cerebrum nem elég részletes vagy nem elégséges a következők miatt:
- kijelzőműtermékek (pl. barna pontszerű 3D leképezési műtermékek);
- adatkorlátozások (pl. kis felbontás vagy gyenge kontraszt);
- szegmentálási pontatlanságok.
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Ikon

Nézettípus

Magyarázat

• Megjeleníti a speciális cerebrumot az azt körülvevő csont struktúrával.
• CT-képállományhoz áll rendelkezésre.
• Ebben a nézettípusban a küszöbölés nem áll rendelkezésre.
Cerebrum +
• A Cubic Cut és a Clipping Range rendelkezésre áll ebben a néBone Overlay
zettípusban.
MEGJEGYZÉS. A csont körvonal átfedéses megjelenítése érintetlen marad, ha a Clipping Range és a Cubic Cut funkciót használja.

Cerebrum +
Skin Overlay

• Megjeleníti a speciális cerebrumot az azt körülvevő bőr struktúrával.
• MR-képállományhoz áll rendelkezésre.
• Ebben a nézettípusban a küszöbölés nem áll rendelkezésre.
• A Cubic Cut és a Clipping Range rendelkezésre áll ebben a nézettípusban.
MEGJEGYZÉS. A bőr körvonal átfedéses megjelenítése érintetlen
marad, ha a Clipping Range és a Cubic Cut funkciót használja.

• Lehetővé teszi az erek és csontszerkezetek megtekintését 3Dben.
• CT-képállományhoz áll rendelkezésre.
• A Bone küszöbölés, valamint a Vessels Highlighting rendelkezésre áll ebben a nézettípusban.
Bone/Vessels • A Cubic Cut és a Clipping Range rendelkezésre áll ebben a nézettípusban.
MEGJEGYZÉS. Az érszerkezetek megjelenítése elégtelennek tűnhet, ha a CT Angio vagy CT Contrast adatok nincsenek felhasználva. Ilyen esetben állítsa a Vessel Highlighting küszöböt 0%-ra,
hogy az erek ne legyenek kiemelve.
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Bone/Vessels
+ Skin Overlay

• Megadja a csont és a bőr körvonalát a 3D nézetben.
• CT-képállományhoz áll rendelkezésre.
• A Bone és Skin küszöbölés, valamint a Vessels Highlighting
rendelkezésre áll ebben a nézettípusban.
• A Clipping Range vagy a Cubic Cut rendelkezésre áll ebben a
nézettípusban.

Skin

• A bőrfelület 3D-ben szerkesztett képét jeleníti meg.
• CT, MR és egyéb modalitású képállományokhoz áll rendelkezésre.
• A Skin küszöbölés rendelkezésre áll ebben a nézettípusban.
• A Clipping Range és a Cubic Cut rendelkezésre áll ebben a nézettípusban.

Digital Radiography (DRR)

• Lehetővé teszi a 3D-ben elrendezett digitálisan rekonstruált radiográfiás nézetek megtekintését.
• CT-képállományhoz áll rendelkezésre.
• Ebben a nézettípusban a küszöbölés nem áll rendelkezésre.
• A Clipping Range rendelkezésre áll, a Cubic Cut funkció viszont
nem áll rendelkezésre ebben a nézettípusban.
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Ikon

Nézettípus

Magyarázat

Vessels

• Csak az ereket jeleníti meg a 3D nézetben.
• MR-képállományhoz áll rendelkezésre.
• A Vessels Highlighting rendelkezésre áll ebben a nézettípusban.
• A Clipping Range és a Cubic Cut rendelkezésre áll ebben a nézettípusban.
MEGJEGYZÉS. Az érszerkezetek megjelenítése elégtelennek tűnhet, ha az MR Angio vagy MR Contrast adatok nincsenek felhasználva. Ilyen esetben egyéb típusokat (pl. síkokat) kell előnyben részesíteni.

Maximum Intensity Projection (MIP)

• Lehetővé teszi a 3D adatok térfogat vizualizációját: a maximális
intenzitással rendelkező voxeleket vetíti ki a megtekintési irány
mentén a megjelenítési síkban.
• CT, MR, PET és egyéb modalitású képállományokhoz áll rendelkezésre.
• Ebben a nézettípusban a küszöbölés nem áll rendelkezésre.
• A Clipping Range rendelkezésre áll, a Cubic Cut funkció viszont
nem áll rendelkezésre ebben a nézettípusban.
MEGJEGYZÉS. A csont megjelenítését le kell vágni az erek megtekintéséhez a CT-képeken. Ezt az Options > 3D Clipping lapon a
Clipping beállítás kiválasztásával, majd a nézetben lévő határolókeret módosításával lehet elvégezni.

Speciális 3D nézettípus-beállítások
A képfelbontás, kontraszt és az egyéni páciensanatómia függvényében, előfordulhat, hogy
a kritikus anatómiai elváltozások nem jelennek meg vagy a 3D-ben renderelve jelennek
meg. A 3D renderelt struktúrákat mindig ellenőrizni kell a 2D rekonstrukciókban vagy az
eredeti szeletekben, további információkat erről a 100. old. talál.
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5.2.1

Párhuzamos 2D/3D megtekintés

Általános információk
A 2D nézet középponti helyzete egy 2D kék/sárga célkeresztként ② jelenik meg 2D
rekonstrukciókban vagy szeletekben, miközben párhuzamosan megjelenik egy kis kék 3D kereszt
① (három tengellyel) a 3D nézetben (pl. ha a Pan/Recenter ikongomb aktiválva van, vagy a Ctrl
billentyű lenyomásával, amivel hasonló funkciókat aktiválhat). További nézetközpontozási opciók
(lásd: 198. old.).

A 2D nézetek középpontjának elérési módja

①

②

50. ábra
A kis kék 3D célkeresztet ① a következő módokon lehet elérni:
Opciók
Válassza ki a Pan/Recenter ikont.
Nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűzet Ctrl billentyűjét.
MEGJEGYZÉS. A kis kék 3D célkereszt ① csak addig marad látható, amíg a Ctrl gomb le van
nyomva.
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5.3

Speciális 3D küszöbölés

Áttekintés

Általános információk
Az Advanced 3D Thresholding funkcióban a küszöb interaktív módon van definiálva, a 3D
renderelt nézetben lévő állítható csúszkák segítségével. További információk a 3D Thresholding
funkcióról (lásd: 194. old.).

A 3D küszöbölés használatának módja
Ebben a nézetben ki lehet választani a Bone és a Skin küszöbölést is a Vessels Highlighting
funkción kívül.

51. ábra
Lépések

1.

Kattintson a Windowing gombra a küszöb csúszka aktiválásához a 3D
megtekintési ablakban.
MEGJEGYZÉS. Nem minden nézettípusban áll rendelkezésre minden küszöbbeállítás (lásd: 96. old.).

2.

Helyezze az egérmutatót a kívánt csúszkára a 3D nézetben:
• A Skin küszöbölés módosítja a bőr megjelenített felületét (pl. a Skin nézettípusban).
• A Bone küszöbölés módosítja a csont és az erek megjelenített felületét (pl. a Bone/
Vessels nézettípusban).
• A Vessels Highlighting növeli/csökkenti a vörös szín százalékát (pl. a Bone/Vessels
nézettípusban).

3.

Tartsa lenyomva a bal egérgombot, miközben balra mozgatja a csúszkát a küszöb/kiemelés csökkentésére, vagy jobbra annak növelésére.
MEGJEGYZÉS. A Vessels Highlighting (vörös szín) kikapcsolásához állítsa a küszöböt
0%-ra.

A szerkezetalapú elemzés és érkiemelés helytelen eredményekhez vezethet, ha az
érkiemelés elégtelen vagy pontatlan. A 3D-ben megjelenített érkiemelést 2D nézetekben
kell ellenőrizni (axiális, koronális és szagittális rekonstruálások).
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A 3D küszöbölés funkciói
Küszöbölési beállítások
Skin

Bone

Módosítsa a Skin küszöböt a megjelenő preferált szintű bőrmegjelenítésre.
Módosítsa a Bone küszöböt a preferált szintű csont- és érfelület-megjelenítésre.
MEGJEGYZÉS. A Bone/Vessels módosítása a megjelenített érfelület
mennyiségét is módosítja.
Válassza ki a Vessels Highlighting beállítást, és módosítsa az erek
vörös kiemelését a csúszkával.

Vessels Highlighting

Módosítsa a Vessels Highlighting beállítást a megjelenő preferált
szintű érmegjelenítésre.

MEGJEGYZÉS. A cerebrumhoz nem áll rendelkezésre küszöbbeállítási lehetőség a Cerebrum, a
Cerebrum + Bone Overlay és a Cerebrum + Skin Overlay nézettípusban.
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5.4

Speciális 3D vágás

Áttekintés

Általános információk
A Standard 3D lehetővé teszi a csont vagy a bőr vágását a 3D nézettípusban látható módon, míg
az Advanced 3D lehetővé teszi a cerebrum vágását a Cerebrum, Cerebrum + Skin Overlay és
a Cerebrum + Bone Overlay nézettípusban látható módon. További információkat a 96. old. talál.
A Standard 3D és az Advanced 3D esetén a kocka alakú kivágást és a vágási területet a
Viewing Options párbeszédablakban kell meghatározni (lásd: 189. old.). Hacsak nem a
Cerebrum nézettípusban van éppen, nem kerül egyéb létrehozott objektum kivágásra.
MEGJEGYZÉS. A Cerebrum nézettípusok esetén a vágásból származó síkok az aktuálisan
kiválasztott képállomány helyett abból a képállományból fognak rekonstrukciókat megjeleníteni,
amelyben a cerebrum eredetileg létrehozásra került.

52. ábra
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6

REGISZTRÁCIÓS PONTOK
TERVEZÉSE

6.1

Bevezetés

Áttekintés

Általános információk
A Registration Points tervezőfeladatban regisztrációs pontokat tervezhet, hogy a későbbiekben
marker alapú képfúziót és azt követő páciensregisztrációt hajtson végre a Brainlab cranial/ENT
navigációs program használatával.
Manuálisan hozzáadhat pontokat a kiválasztott képállományokhoz vagy automatikus marker
keresést végezhet a szkennelt képekben már jelenlévő regisztrációs markerek érzékeléséhez.

Regisztrációs ponttípusok
A következő típusú regisztrációs pontokat lehet tervezni:
• Iránypontok: Anatómiai vagy mesterséges (pl. rögzítősínek, nasion, csavarimplantátumok stb.).
• Fánk markerek: a képállományban látható fánk alakú markerek.
• Gömb markerek: a képállományban látható gömb alakú markerek.

Regisztrációs markerek elhelyezése
A markerek/iránypontok regisztrálásának navigálás közben történő optimalizálása érdekében
győződjön meg arról, hogy a markereket az alábbi útmutatások szerint helyezik el a páciensre:
• Ne tegye túl közel egymáshoz a markereket, inkább ossza szét ezeket a fejen.
• Ne szimmetrikusan helyezze el a markereket (pl. ne tegye ezeket egy vonalba vagy
szimmetrikus alakzatba).
• Kerülje az olyan részeket, ahol laza a bőr (hogy elkerülje a marker elmozdulását a bőrön).
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6.1.1

Regisztrációs pont funkciók

Fő képernyő

53. ábra

Funkciók áttekintése
Funkció

Magyarázat

Lásd

Válassza ki a regisztrációs pontot, amit szeretne megtervezni:
107. old.
• Landmark: adja meg manuálisan.
Marker Type

• Donut Marker: a program egy félautomatikus keresési módszert használ a fánk alakú markerek érzékelésére, ha vannak
ilyenek a képállományban.

109. old.

• Sphere Marker: a program automatikusan érzékeli a gömb ala113. old.
kú markereket, ha vannak ilyenek a képállományban.

106

Auto-Detect

Gömb markerek automatikus érzékelése.

113. old.

Parameters...

A paraméterek meghatározása az automatikus markerérzékelés111. old.
hez (csak gömb markerek esetén áll rendelkezésre).

Listamező

A képállományhoz hozzáadott regisztrációs pontokat sorolja fel.
Itt módosítható a regisztrációs pontok láthatósága, színe és tulaj- 57. old.
donságai.

New Point...

Regisztrációs pontok kézi hozzáadása a képállományhoz.

107. old.

Remove

Regisztrációs pontok eltávolítása a képállományból.

115. old.

Position

A regisztrációs pontok pozíciójának módosítása a képállományban.

115. old.
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6.2

Pontok tervezése

Iránypontok hozzáadása manuálisan

Általános információk
Ez a szakasz leírja, hogyan lehet új regisztrációs pontokat kézileg hozzáadni a jelenlegi
képszelethez. Ez a funkció mesterséges vagy anatómiai iránypontok megadására használható a
páciensen.

Iránypontok hozzáadása
Lépések
1.

A Marker Type legördülő listából válassza ki a Landmark lehetőséget.

2.

Kattintson a New Point... gombra a Properties párbeszédablak megnyitásához (lásd: 57.
old.).

3.

A Name mezőben adja meg a pont nevét.
MEGJEGYZÉS. Ha nem nevezi el a pontot, akkor Landmark néven hozzáadódik a listához, és a soron következő számot kapja.

4.

Kattintson a Select Color lapra, és válasszon színt az új pontnak.

5.

Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez, valamint az új pont hozzáadásához a funkciók területén lévő listához.

6.

Helyezze el a pontot úgy, hogy közvetlenül rákattint a kívánt területre a 2D vagy 3D nézetekben.

Ne feledje el ellenőrizni a tervezett iránypontokat a 2D nézetekben.

Megjelenített iránypontok
A listáról kiválasztott iránypont bekarikázva jelenik meg a képnézetekben.
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54. ábra
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6.2.1

Fánk markerek meghatározása

Általános információk
Ez a szakasz azt írja le, hogy hogyan lehet érzékelni azokat a fánk markereket, amelyek a
szkennelés előtt kerültek csatolásra a pácienshez és ezért láthatók a képállományban.
A fánk markerek multimodális referenciamarkerek a képvezérelt sebészeti eljárások számára, pl.
az „IZI Medical Products” által gyártott, vagy ugyanilyen formájú és méretű egyéb markerek.
Rendelkezésre áll egy félautomata érzékelési funkció, így ha a marker középpontja közelében
kattint, a program közvetlenül a középpontba helyezi a pontot.

Fánk markerek hozzáadásának módja
Lépések
1.

A Marker Type legördülő listából válassza ki a Donut Marker lehetőséget.

2.

Kattintson a New Point... gombra a Properties párbeszédablak megnyitásához (lásd: 57.
old.).

3.

A Name mezőben adja meg a pont nevét.
MEGJEGYZÉS. Ha nem nevezi el a pontot, akkor Donut Marker néven hozzáadódik a
listához, és a soron következő számot kapja.

4.

Kattintson a Select Color lapra, és válasszon színt az új pontnak.

5.

Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez, valamint az új pont hozzáadásához a funkciók területén lévő listához.

6.

Kattintson a fánk markerre a 2D vagy 3D nézetben. A pont automatikusan a fánk marker
középpontjába ugrik.

Ne feledje el ellenőrizni a tervezett fánk markereket a 2D nézetekben.
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Megjelenített fánk markerek
A listáról kiválasztott fánk marker bekarikázva jelenik meg a képnézetekben.

55. ábra

Középre igazított fánk markerek
Használja az axiális, koronális és szagittális nézeteket annak ellenőrzésére, hogy a pont a fánk
marker középpontjában van-e.

①

②

56. ábra
Sz.

Magyarázat

①

Példa fánk markerben középre igazított pontra 2D nézetben.

②

Illusztrált példa fánk markerben középre igazított pontra.

MEGJEGYZÉS. Manuálisan pozícionálhatja a fánk markereket (lásd: 115. old.), ha szeretné
finomhangolni a pozíciót.
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6.2.2

Érzékelési paraméterek meghatározása gömb markerek esetén

Általános információk
Ha automatikus markerérzékelést kíván végrehajtani (lásd: 113. old.) gömb markerek esetén, a
Parameters funkció lehetővé teszi az érzékeléshez szükséges küszöb- és pontossági értékek
testreszabását.
Ez a funkció hasznos például annak megakadályozásához, hogy a gömb markerekkel megegyező
sűrűségű csontszerkezeteket regisztrációs pontként érzékelje és jelenítse meg a
képállományban.
MEGJEGYZÉS. A Parameters gomb csak akkor van engedélyezve, ha kiválasztotta a Sphere
Marker lehetőséget a funkciók területén lévő legördülő listából.

A paraméterekről
Paraméter

Magyarázat

Threshold

Meghatározza, hogy a program mennyire egyérteműen tudja megkülönböztetni a szkennelési képeken lévő gömb markereket a normál sejtektől
vagy a csontszövettől. Ha megfelelő küszöb van beállítva, a markereket fehér gömbként érzékeli.
CT markerek
• A denzitás információ nemzetközi Hounsfield mértékegységben van kifejezve
• Az ajánlott tartomány 1200 - 1800
MR markerek
• A denzitás információ szürkeárnyalat értékben van kifejezve
• Az ajánlott tartomány a képállománytól és a szkenner gyártójától függ
MEGJEGYZÉS. Ezeket a beállításokat csak akkor kell módosítani, ha nem
lehet érzékelni gömb markert.

Tolerance

Meghatározza, hogy a gömb marker formája mennyire térhet el az alapértelmezett értéktől, hogy még érzékelhető legyen.
• Alacsonyabb tűréshatár esetén a gömb alakú objektumokat érzékeli
• Magasabb tűréshatár esetén az elliptikusabb formájú objektumokat érzékeli
MEGJEGYZÉS. Alapértelmezésként közepes tűréshatás van beállítva a
programban.
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Paraméterek megadása

57. ábra
Lépések

112

1.

Kattintson a Parameters... gombra a funkciók területén a Parameters párbeszédablak
megnyitásához.

2.

Szükség szerint módosítsa a küszöbértékeket, és használja a Tolerance csúszkasávot a
tűréshatár beállításához.
MEGJEGYZÉS. Ha meghatároz egy küszöbértéket, az csak az aktuális munkamenetre
lesz érvényes. Ha azt szeretné, hogy a megadott érték érvényes legyen minden iPlan
munkamenetre, deaktiválja az Initialize with estimated threshold jelölőnégyzetet. Ha az
Initialize with estimated threshold jelölőnégyzet bejelölve marad, a program a következő
indításkor automatikusan kiszámítja az értéket.

3.

Kattintson az OK gombra az értékek alkalmazásához a tervben lévő összes képállományra.
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6.2.3

Gömb markerek automatikus érzékelése

Általános információk
Ez a szakasz azt írja le, hogy hogyan lehet automatikusan érzékelni azokat a gömb markereket,
amelyek a szkennelés előtt kerültek csatolásra a pácienshez és ezért már jelen vannak a
képállományban.

Markerek érzékelése
Lépések
1.

A Marker Type legördülő listából válassza ki a Sphere Marker lehetőséget.

2.

Ha szükséges, módosítsa az érzékelési paramétereket (lásd: 111. old.).

3.

A gömb markerek automatikus érzékeléséhez és megjelenítéséhez kattintson az AutoDetect gombra.
Az összes érzékelt gömb markert megjeleníti a képnézetekben, és hozzáadja a funkciók
területén lévő listához, a Sphere Marker alatt.

Ne feledje el ellenőrizni az automatikusan érzékelt markereket a 2D nézetekben.

Ha nem érzékel gömb markert
Ha nem érzékeli automatikusan a gömb markereket, ez a következőket jelentheti:
• Nem kerültek gömb markerek hozzácsatolásra a pácienshez szkennelés előtt
• Módosítani kell az érzékelési paramétereket
MEGJEGYZÉS. Előfordulhat, hogy más szerkezeteket érzékelt gömb markerként. Ezért amikor
befejeződött az automatikus érzékelés, ellenőrizze a markereket és távolítsa el azokat, amelyeket
tévesen érzékelt.

Megjelenített gömb markerek
A listáról kiválasztott gömb marker bekarikázva jelenik meg a képnézetekben.
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58. ábra

Középre igazított gömb markerek
Használhat axiális, koronális és szagittális nézetet az érzékelt gömb markerek vizuális
ellenőrzéséhez.

①

②

59. ábra
Sz.

Magyarázat

①

Példa gömb markerben középre igazított pontra 2D nézetben.

②

Illusztrált példa gömb markerben középre igazított pontra.

MEGJEGYZÉS. Manuálisan pozícionálhatja a gömb markereket (lásd: 115. old.), ha például nem
lehet őket automatikusan érzékelni, vagy nem megfelelően vannak elhelyezve.
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6.2.4

További funkciók

Regisztrációs pontok elhelyezése más képállományokban
Ha marker alapú képfúziót kíván végrehajtani (lásd: 130. old.), akkor ki kell választania egy másik
képállományt, és a korábban leírt módon el kell helyeznie a regisztrációs pontokat.
Lépések
Kattintson a Slice and Image Set Selection gombra, és válassza ki a kívánt
képállományt a Set Selection párbeszédablakban.
MEGJEGYZÉS. Válasszon ki egy szeletet, amely az első halmazhoz hasonló
részletességgel jelenik meg, hogy könnyen elhelyezhesse a regisztrációs
pontok második sorát a hasonló anatómiai szerkezetekre.

1.

2.

Kattintson az OK gombra választása megerősítéséhez és a párbeszédablak bezárásához.

3.

Adjon hozzá regisztrációs pontokat a képszelethez (az iránypontokat lásd a 107. old., a
fánk markereket a 109. old., a gömb markereket pedig a 111. old.).

Pontok eltávolítása
Lépések
1.

Válassza ki a megnevezett pontot a listáról.

2.

Kattintson a Remove gombra.

Pontok elhelyezése
Lépések
1.
2.

Kattintson a Position gombra.
• Válassza ki az egérmutatóval a kép megfelelő pontját és húzza a pontot a kívánt pozícióba, vagy
• Kattintson a képnézet kívánt helyére.

Pontok megkeresése
Lépés
Válassza ki a pontot a listáról, és kattintson a nagyítóüveg ikonra (a Position gombtól
jobbra).
A pont a nézet közepén jelenik meg.
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7

KÉPFÚZIÓ

7.1

Bevezetés

Áttekintés

Általános információk
Az Image Fusion lehetővé teszi azonos vagy eltérő modalitású (CT, MR, PET, SPECT) két vagy
több képállomány egyesítését.
Két képállomány egyesítése után, az egyik képállományban megadott minden tervezett tartalom
(például objektumok és pályagörbék) látható lesz a másik képállományban is.

A képfúzió típusai
A fúzió típusa

Magyarázat

Automatikus

Képek egyesítése a két képállomány közös struktúrái alapján, kölcsönös információs algoritmus felhasználásával

Referenciakeret

Az ugyanazon képfelvételi munkamenet alatt felvett képállományok
automatikusan egyesülnek a „Referenciakeret” DICOM címke alapján

Kézi

Lehetővé teszi két képállomány kézi egymásra igazítását az egérmutatóval

Regisztrációs pont

A képekben meghatározott regisztrációs markerpárok alapján egyesíti a képeket

Térfogatmérési adatok

Képállományok egyesítése azonos képállomány térfogat-paraméterek alapján
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7.1.1

Képfúzió funkciók

Fő képernyő

60. ábra

Funkciók áttekintése

118

Funkció

Magyarázat

Lásd

Listamező

Felsorolja a fúzióhoz rendelkezésre álló képpárokat

119. old.

New Pair...

Új képfúziós párok megadása vagy létező képfúziós párok
módosítása

119. old.

Reset

Képfúzió visszaállítása oly módon, hogy a képállomány-pozíciók a szkenner által meghatározott kezdeti pozíciókba legyenek visszaállítva

125. old.

Csúszkasáv

A képpár kék/sárga színátfedésének módosítása

121. old.

Coarse

Kézi fuzionálás elvégzése durva beállítások segítségével

128. old.

Fine

Kézi fuzionálás elvégzése finom beállítások segítségével

128. old.

Auto Fusion

Automatikus fúzió indítása

125. old.

Modify ROI...

Az algoritmus által használandó vizsgált terület kiválasztása a
123. old.
legjobb automatikus képfúziós eredmény elérésére

Show Fusion ROI

Keret megjelenítése a képnézetekben, amelyen a megadott
vizsgált terület látható

124. old.

Fuse Points

A regisztrációs pontokon alapuló képfúzió aktiválása

130. old.

Alternatives

Alternatív eredmények megjelenítése, ha regisztrációs pontokon alapuló fúziót hajtott végre

130. old.
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7.2

A fuzionálandó képek kiválasztása

Fúziós párok

Általános információk
Amikor belép az Image Fusion tervezőfeladatba, a fuzionáláshoz rendelkezésre álló képpárok a
funkciók területének lista nézetében láthatók.
• Ha egy képpár baloldalán levő jelölőnégyzet kékkel van bevonalkázva, ez azt jelzi, hogy a
képek már egyesítve vannak.
• Ha egy képpár baloldalán levő jelölőnégyzet szürkével van bevonalkázva, ez azt jelzi, hogy
képfúzió történt a „Referenciakeret” vagy a „Térfogatmérési adatok” alapján, és ezért a
következőket kell elvégezni:
- Vizuális ellenőrzés, és
- Megerősítés a pipára kattintva
MEGJEGYZÉS. Ha további információkat szeretne megtudni az alapértelmezett fúziós párok
műszaki hátteréről, vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal.

Fúziós párok módosítása
Az alapértelmezés szerint kiválasztott fúziós párok módosíthatók.

61. ábra
Lépések
1.

Kattintson a New Pair... gombra a funkciók területén a New Fusion Pair párbeszédablak
megnyitásához.

2.

A First Image Set menüpontban válassza ki a képfúzióhoz alapként használandó igazítási halmazt.

3.

A Second Image Set menüpontban válassza ki azt a képállományt, amelyet módosítani
kell, hogy a képfúzió során egyezzen az igazítási halmazzal.

4.

Kattintson az OK gombra a kiválasztott képállományok megerősítéséhez.
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Fúziós párok elérése
Ha a képállományok kombinálása nem lehetséges, vagy ha a kiválasztott képállományok már
egyesítve voltak, az OK gomb inaktívvá válik.
Ebben az esetben másik képpárt választhat az egyesítéshez, vagy használhatja a Reset funkciót
fúzió visszaállításához egy létező párhoz.
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7.3

A képmegjelenítés optimalizálása

A képkontraszt beállítása

Általános információk
Segítségül a képállományok megkülönböztetéséhez:
• Az első képállomány kék színű
• A második képállomány sárga színű
A jobb összehasonlítás érdekében növelheti a kiválasztott képállományok fényerejét a funkciók
területén levő csúszkasávval.

A fényesség beállítása

62. ábra
Opciók
• A második képállomány (sárga) fényességének csökkentésére, húzza balra a csúszkasávot.
• Az első képállomány (kék) fényességének csökkentésére, húzza jobbra a csúszkasávot.
Ha egy bizonyos képállománynak csak a külső körvonalait akarja megjeleníteni, jelölje be a
megfelelő Edges jelölőnégyzetet.

Példa fúziós nézetre

①

②

63. ábra
Sz.

Magyarázat

①

Standard sárga/kék megjelenítés

②

Megjelenítés sárga színre bejelölt Edges jelölőnégyzettel
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7.3.1

Kép ablakozásának beállítása

Általános információk
Mindegyik képállományhoz (sárga és kék) egyénileg megadhatók speciális ablakozási beállítások.
Ezen beállítások módosítása lehetővé teszi a képállományok sokkal könnyebb
megkülönböztetését.

Az ablakozás módosítása

64. ábra
Lépések

1.

122

Kattintson az eszköztár Advanced Windowing funkciójára a Windowing
Blue és Windowing Amber lap megnyitásához.

2.

Módosítsa az ablakozási beállításokat a 200. old. leírtak szerint.

3.

Kattintson az OK gombra beállításainak alkalmazásához a kiválasztott képekre.
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Képfúzió végrehajtása

A fúziós terület meghatározása

Általános információk
Ha belép az Image Fusion tervezőfeladatba, az alapértelmezésként beállított fúziós terület sok
esetben megfelelő lehet.
Mindazonáltal automatikus fúzió elvégzése előtt (lásd: 125. old.) vizsgálja meg a fúzióhoz
használt képen a vizsgált területet, és ha szükséges, módosítsa azt a Modify ROI... funkció
használatával. Olyan vizsgált területet kell megadnia, amely elég nagy ahhoz, hogy a kezeléshez
fontos minden struktúrát magába foglaljon, ugyanakkor a kereten kívül hagyja az olyan
struktúrákat, amelyek nem fontosak.
A program ezután referenciaként használja a fúzióhoz a megadott területet, a célterület
legnagyobb pontosságának eléréséhez.
A kereten belüli egyesített terület sokkal pontosabb lesz. A kereten kívüli területen azonban
az egyesítés kevésbé lesz pontos.

A fúziós vizsgált terület módosítása

①

65. ábra
Lépések
1.

Kattintson a Modify ROI... gombra a funkciók területén a Modify ROI párbeszédablak
megnyitásához.

2.

Kattintson az eszköztár Adjust Fusion Region gombjára, és vigye az egérmutatót a keretre ① a képnézetben.

3.

Úgy igazítsa a keretet, hogy az körülfogja a fúziós referenciaként használandó területet.

4.

Kattintson az OK gombra a fúziós terület megerősítéséhez.
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A vizsgált terület megjelenítése
A képnézetekben megjeleníthető a meghatározott vizsgált terület.

①

66. ábra
Lépés
Jelölje be a Show Fusion ROI jelölőnégyzetet a funkciók területén.
A megadott vizsgált területet körülvevő keret ① jelenik meg minden egyes képnézetben.
MEGJEGYZÉS. A vizsgált terület csak a Modify ROI... funkció használatával módosítható.
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7.4.1

Automatikus fúzió

Általános információk
Amikor aktiválja az automatikus fúziót, a program egyesíti a kiválasztott képállományokat a
mindkét képállományra nézve közös anatómiai szerkezetek alapján.
A program áthelyezi és elforgatja a képállományt, amíg az a legpontosabban nem illeszkedik az
igazítási képállományhoz (First Image Set, amelyet a Fusion Creation párbeszédablakban
választott ki). A hasonlóság mértéke a kölcsönös információkon alapul és a képszeletek
fényességének változásai nem befolyásolják. Az automatikus képfúzió a legtöbb tetszőleges
képmodalitás kombinációhoz megfelelő.

Optimális eredmények elérése
A legjobb fúziós eredmények a következő módon érhetők el:
• Különböző modalitású képek egyesítésével
• Különböző kontraszttal rendelkező adathalmazok (pl. MR T1 és T2 súlyozott képek)
egyesítésével

A fúzió aktiválása
Lépések
1.

Egy automatikus fúzió indítása előtt a Modify ROI... funkció segítségével adja meg a területet, ahol a legnagyobb fúziós pontosságra van szüksége.

2.

Kattintson az Auto Fusion gombra az automatikus képfúzió aktiválásához.
A program elvégzi a képfúziót.

A fúzió visszaállítása
Lépés
Ha képeket egyesített, és szeretné visszaállítani a képeket a kezdeti szkenner koordinátarendszerbe, kattintson a Reset gombra.

Az automatikus fúzió megismétlése
Ha az elvégzett automatikus fúzió eredményei nem kielégítőek, vissza kell térnie a Modify
ROI... funkcióhoz, és módosítania kell a fúziós területet, hogy minden, a kezelés
szempontjából fontos struktúrát magába foglaljon.
MEGJEGYZÉS. Az automatikus fúzió eredményei oly módon is javíthatók, hogy előbb kézileg
egyesíti a képeket durva beállítások használatával.
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7.4.2

Referenciakeret-fúzió

Általános információk
Ha ugyanazon képfelvételi ülés alatt képpárok felvétele történik, az adatátvitel alatt a program
felismeri, hogy ezen képállományok a szkenner által létrehozott ugyanazon koordináta
rendszeren osztoznak, a „Referenciakeret” (FoR) DICOM címke alapján.
Miután az iPlan betöltötte ezeket az adatokat, a képállomány ideiglenesen fuzionál.

Referenciakeret-képpárok felismerése

①

67. ábra
A referenciakeret által egyesített képpárok a lista nézetben jelennek meg a funkciók területén,
szürkével bevonalkázott jelölőnégyzettel ①.
Ez azt jelzi, hogy a képek egymásra vannak igazítva, de a pontosság még nincs megerősítve. A
képállományok felhasználása érdekében meg kell erősítenie a fúziót.

A referenciakeret-fúzió megerősítése
Lépések
1.

Ellenőrizze a fúzió pontosságát a bal felső képnézeten lévő kézilátcsővel (lásd: 131.
old.).

2.

Ha a pontosság kielégítő, kattintson a szürke pipára a fúzió ellenőrzéséhez.
A pipa kéken jelenik meg, jelezve, hogy a fúziót megerősítette.

Mielőtt kilépne az Image Fusion tervezőfeladatból, ellenőrizze a referenciakeret-fúziót.
Ellenkező esetben a képpárok nem fuzionálva jelennek meg a következő tervezési
lépésekben.
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7.4.3

Fúzió térfogatmérési adatokkal

Általános információk
Ha a képpároknak azonos térfogat-paramétereik vannak (a szkennelés dátuma, pixelméret,
mátrixméret, szeletszám, szeletpozíció stb.), a képfúzió feltételezi, hogy ezek a képállományok
felvétel ugyanazon képfelvételi ülés alatt történt és ezért egyazon koordináta rendszeren
osztoznak.
Az ilyen típusú képfúzió az utólag feldolgozott képek esetén szükséges, amikor az egyik
képállomány nem tartalmaz anatómiai iránypontokat, de ugyanolyan méretű és pozíciójú mint a
másik képállomány, és a DICOM „Referenciakeret” címke információ hiányzik.
Miután az iPlan betöltötte ezeket az adatokat, a képállományok ideiglenesen fuzionálnak. Ezután
a fúziót meg kell erősíteni.

Azonos térfogat-paraméterek felismerése
Annak felismerése érdekében, hogy a képpároknak azonos térfogat-paramétereik vannak-e, az
iPlan ellenőrzi a következő beállításokat, és ezeknek minden képállomány esetében azonosnak
kell lenniük:
• A szkennelés dátuma
• Szeletek mérete
• Mátrixméret
• Pixelméret
• Tájolás
• Szelettávolság
MEGJEGYZÉS. A térfogatmérési képfúzió csak akkor megfelelő, ha az egyik adathalmaz nem
tartalmaz látható anatómiai szerkezeteket és ezért ezeket más adatokkal kell egyesíteni.
Szokásos esetekben, amikor mindkét képsorozat elég anatómiai irányponttal rendelkezik,
nincsenek ilyen korlátozások a szkennelés dátumára, a szeletek számára, a mátrix- és
pixelméretre, tájolásra és a szelettávolságra vonatkozóan.

Térfogatmérési fúziós párok felismerése és megerősítése
A térfogatmérési fúziós párok kezelése ugyanúgy történik, mint ahogy az a referenciakeret fúziós
párok esetében leírtuk. Ezen fúziós párok felismerésére és megerősítésére vonatkozó
információkat a 126. old. talál.
Mielőtt kilépne az Image Fusion tervezőfeladatból, ellenőrizze a térfogatmérési fúziót.
Ellenkező esetben a képpárok nem fuzionálva jelennek meg a következő tervezési
lépésekben.
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7.4.4

Kézi fúzió

Általános információk
A kézi fúziós funkciók (Coarse és Fine) lehetővé teszik egy képfúzió elvégzését az egyik
képállománynak a másikhoz való igazításával az egérmutató segítségével.

Képek egyesítése durva beállítások segítségével

②

①

②

68. ábra
Lépések
1.

A funkciók területének Manual Fusion részében kattintson a Coarse gombra.

2.

A képek egyeztetéséhez helyezze a sárga képet a kék képre a következő módon:
• A kép fel, le, balra vagy jobbra mozgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet középpontjába, és addig húzza a kéz jellel ①, amíg nem sikerül megfelelően elhelyezni a
sárga képet.
• A kép forgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet szélére, és addig húzza a nyíllal ellátott kéz jellel ②, amíg nem sikerül megfelelően elhelyezni a sárga képet.

Képek fuzionálása finom beállítások segítségével

②

①

69. ábra
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Lépések
1.

A funkciók területének Manual Fusion részében kattintson a Fine gombra.

2.

Helyezze az egérmutatót a kép határvonalára úgy, hogy az egérmutató nyíl alakú legyen.

3.

A képek egyeztetéséhez helyezze a sárga képet a kék képre a következő módon:
• A kép fel, le, balra vagy jobbra mozgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet szélére (felső, alsó, bal vagy jobb), és kattintson a nyíl jellel ①, amíg a sárga képet megfelelően el nem helyezte.
• A kép forgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet sarkára, és kattintson a görbe
nyíl jellel ②, amíg a sárga képet megfelelően el nem helyezte.
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7.4.5

Regisztrációs pontok fúziója

Általános információk
Ha meghatározta a regisztrációs pontokat (lásd: 105. old.), ezen regisztrációs pontok alapján
végrehajthat képfúziót. A regisztrációs pontok lehetnek anatómiai iránypontok vagy MR vagy CT
referenciák.

Kezdés előtt
Ennek a funkciónak a használatához először be kell állítania legalább négy megfelelő markerpárt
minden egyesíteni kívánt képállományban, a 105. old. leírt módon.

Regisztrációs pontok fúziójának aktiválása
Lépés
Kattintson a Fuse Points gombra.
A program végrehajtja a regisztrációs pontokon alapuló képfúziót.

Alternatív regisztrációspont-fúzió
A regisztrációs pontok fúziója során a program kiszámítja az összes lehetséges regisztrációs
pont-fúziót, és automatikusan megjeleníti a legjobb eredményeket.
A kiszámított alternatív fúziós eredményeket az Alternatives gombra kattintva jelenítheti meg.

A fúzió ellenőrzése
Mielőtt kilépne az Image Fusion tervezőfeladatból, ellenőrizze a regisztrációs pontok
fúzióját, és ha szükséges, javítsa manuálisan.
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7.5

Fúziós pontosság

A fúzió ellenőrzése

Általános információk
Miután egyesítette a képállományokat, a képfúzió pontosságának vizuális ellenőrzésére
használhatja a kézilátcső nézetet. Ez lehetővé teszi pl. egy daganat alakjának vagy méretének
egyidejű megtekintését két képállományon.
A képfúzió befejezése után, ellenőriznie kell a fúzió eredményeit, meggyőződve arról, hogy
a képek helyesen voltak párosítva.

Kézilátcső nézet

①
②

70. ábra
Sz.

Magyarázat

①

A kézilátcső ráhelyezi egy keretben a második (sárga) képállományt az első (kék) képállományra.

②

Az igazítási halmaz a kereten belül látható.

A fúzió ellenőrzésének módja
Lépések
1.

Vigye az egeret a kézilátcső keretre és helyezze rá az ellenőrizendő területre.

2.

Ellenőrizze a fúziót úgy, hogy fontos anatómiai iránypontokra húzza a kézilátcső területet
és összehasonlítja a két képállományt a keret széleinél.

Ellenőrzés az összeállítási beállítások felhasználásával

Használhatja a képnézetekben lévő Composing Options gombot is a fúzió ellenőrzésére. A
részleteket lásd a 78. old.
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A fúzió kijavítása
Ha az Automatic Fusion vagy Registration Points Fusion eredményei nem kielégítőek,
manuálisan kijavíthatja a fúziót a következő módokon:
1. A képállomány beállításával a Coarse és Fine funkciók segítségével
2. A fúziós terület módosításával (Modify ROI...)
A fúziós terület tárolásához mentenie kell a tervet az Image Fusion funkcióból való kilépés
előtt. Ez az információ nincs automatikusan elmentve, amikor átvált egy másik feladatra.

Képfúzió módosítása
Egy létező képfúzió módosításai a kezelési terv módosításaihoz vezethetnek. Az új fúzió
elfogadása előtt ne feledje el felülvizsgálni a kezelési tervet.
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8

OBJEKTUM
LÉTREHOZÁSA

8.1

Bevezetés

Áttekintés

Általános információk
Az Object Creation tervezőfeladatban körvonalazhatja a képállományban a vizsgált struktúrákat.
Ez a feladat lehetővé teszi, hogy világosan megjelölje például egy daganat pozícióját, vagy egyéb
anatómiai szerkezeteket körvonalazzon a képállományban való jobb tájékozódás érdekében.

Általános objektum-létrehozási munkafolyamat
Munkafolyamat
1.

Adjon hozzá egy objektumot a listához a funkciók területén (lásd: 136. old.).

2.

Válasszon ki egy objektumot a listáról, és hozza létre az objektumot (körvonalazza a
szerkezetet) a képállományban. A következő módszerek állnak rendelkezésre az objektumok létrehozására:
• Kézi szegmentálás a Brush funkcióval (lásd: 139. old.)
• Félautomatikus szegmentálás a SmartBrush (lásd: 142. old.) vagy SeedBrush (lásd:
143. old.) funkcióval
• Auto Segmentation az iPlan alkalmazáshoz tartozó atlaszban található anatómiai
struktúrák alapján (agykéreg, kamrák, thalamus stb.) (lásd: 145. old.)
• Auto Segmentation sávküszöböléssel a páciensanatómia egyedi struktúráinak meghatározása céljából (lásd: 148. old.)

3.

Ha szükséges, készítse elő exportálásra a létrehozott objektumokat (lásd: 168. old.).
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8.1.1

Objektum-létrehozási funkciók

Fő képernyő

71. ábra

Funkciók áttekintése

134

Funkció

Magyarázat

Lásd

Listamező

Felsorolja a hozzáadott objektumokat. Itt módosítható az
objektumok láthatósága, színe és tulajdonságai.

164. old.

New Object...

Létrehoz egy objektumot a képállományban.

136. old.

Remove

Töröl egy objektumot a képállományból.

167. old.

Auto Segmentation...

A kiválasztott adatállománytól és a szegmentálni kívánt
objektumtól függően ez a funkció a következőket teszi lehetővé:
• objektumok szegmentálása egy meghatározott területen 145. old.
belül küszöbbeállítások használatával, vagy
• az anatómiai atlaszon alapuló automatikus szegmentálás aktiválása.

Brush Size

Az ecset méretének beállítása a Brush funkcióhoz.

139. old.

Contours

Az objektumok körvonalának megjelenítése.

166. old.

Brush

Objektumok kézi létrehozása egy ecsettel.

139. old.

Eraser

A körvonalazott objektumterületek törlése.

167. old.

SmartBrush

Objektumok létrehozása hasonló szürkeárnyalatos területek alapján.

142. old.

SmartShaper

A kiválasztott objektum kézi átalakítása.

155. old.

Auto Fill

Az objektum automatikus kitöltése színnel.

166. old.

Interpolation

Az objektum alakjának interpolálása a körvonalazott szeletek között.

139. old.

Seedbrush...

Objektumok létrehozása hasonló szürkeárnyalatú területek alapján, bizonyos területek képből történő belefoglalása és kizárása révén.

143. old.
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Funkció

Magyarázat

Lásd

Advanced Manipulation...

Új objektumok létrehozása, amelyek már létrehozott objektumokból lettek átalakítva.

157. old.
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8.2

Objektumok hozzáadása

Egyes objektumok hozzáadása

Általános információk
Mielőtt létrehozhatna egy objektumot, hozzá kell adnia egy objektumot a listához a funkciók
területén. Önálló objektum hozzáadása esetén kiválaszthat egy struktúrát, amelyet az iPlan
alkalmazásban található atlasz adatállománya tartalmaz (lásd: 145. old.), vagy kiválaszthat egy
standard anatómiai struktúrát.

Single Object lap

72. ábra

Egyes objektumok hozzáadása
Lépések

136

1.

Kattintson a New Object... gombra a funkciók területén.

2.

• A Single Object lapon gépelje be az objektum nevét a Name mezőbe, vagy
• Válasszon ki egy objektumot a Structure listáról. Ha az objektumot, amelyet kiválaszt a
listáról, tartalmazza a programban található atlasz-adatállomány, akkor végre tud hajtani egy atlaszon alapuló automatikus szegmentálást.
MEGJEGYZÉS. Ha begépeli egy szerkezet nevének első néhány betűjét, a szerkezetlista
rendezése után a leginkább egyező bejegyzések kerülnek felülre. A struktúra a billentyűzet lefelé mutató nyílbillentyűjével választható ki.

3.

A Slice Distance legördülő listáról válassza ki a kívánt távolságot a képszeletek között.
Ezt felhasználhatja az objektum felbontásának beállítására, pl. úgy, hogy az objektumnak
nagyobb felbontása legyen, mint az eredeti képállománynak.
Az itt kiválasztott szelettávolság megfelel annak a képállománynak, amelyben először
kezdte el körvonalazni az objektumot.
MEGJEGYZÉS. Általában az image slice distance alapértelmezett beállítása elegendő
(lásd: 151. old.).
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Lépések

4.

Válassza ki az objektum igazítását: Patient Orientation vagy Original Slice Orientation.
Az itt kiválasztott objektumigazítás megfelel annak a képállománynak, amelyben először
kezdte el körvonalazni az objektumot.
MEGJEGYZÉS. Általában az Original Slice Orientation alapértelmezett beállítása elegendő, kivéve ha egy egyénileg meghatározott tájolásban akarja körvonalazni az objektumot.

5.

Válasszon ki egy színt az objektumhoz. Az objektum átlátszatlanságának beállításához a
képnézetekben használja a csúszka sávját.

6.

Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és az új objektum hozzáadásához a funkciók területén lévő listához.
Az objektum most már létrehozható a képnézetekben (lásd: 139. old.).
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8.2.1

Több objektum hozzáadása

Általános információk
A Multiple Objects lapon több olyan objektumot választhat ki, amelyek egy kezelési sablonhoz
tartoznak. Kiválaszthat például egy agyi kezelési sablont, amely a legfontosabb agystruktúrákat
tartalmazza.
Ha ezt követően automatikus szegmentálást végez, az iPlan a páciens-adatállományban lévő
struktúrákat az atlasz adatállományában lévő ugyanilyen struktúrák alapján szegmentálja (lásd:
145. old.).

Több objektum hozzáadása

73. ábra
Lépések
1.

Kattintson a New Object... gombra a funkciók területén.

2.

Válassza ki a kezelési sablont a Treatment Type listáról.

3.

A Multiple Objects lapon válassza ki az objektumokat az Objects listáról, vagy kattintson a Select All gombra valamennyi objektum kiválasztásához.

4.

Válassza ki az objektum igazítását: Patient Orientation vagy Original Slice Orientation.
MEGJEGYZÉS. Általában az Original Slice Orientation alapértelmezett beállítása elegendő, kivéve ha egy egyénileg meghatározott tájolásban akarja körvonalazni az objektumot.

5.

Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és az új objektumok hozzáadásához a funkciók területén lévő listához.
Az objektumok most már létrehozhatók a képnézetekben (lásd: 139. old.).

MEGJEGYZÉS. A Multiple Objects lapon a szelettávolság a legtöbb esetben a
képszelettávolság egy alapértelmezett értékére van beállítva. Csak a finomabb szerkezetekhez,
például az idegekhez, rendelnek hozzá kisebb szelettávolságot. Az egyes struktúrák
alapértelmezett szelettávolság értékét a Single Objects lapon tekintheti meg (lásd: 165. old.).
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8.3

Objektumok létrehozása

Objektumok létrehozása a Brush funkcióval

Az objektuminterpoláció megértése
Ha a funkciók területén az Interpolation jelölőnégyzet be van jelölve, a rendszer elvégzi a két
nem szomszédos, látható szelethez Brush funkcióval hozzáadott voxeladatok szeletek közötti
interpolálását.

②

③

①
74. ábra
Sz.

Elem

①

Interpolált adatok

②

Kiindulási szelet

③

Utolsó szelet

Az interpoláció csak abban a nézetben történik, amelyben elkezdte körvonalazni az objektumot.
Ha átkapcsol például egy axiális nézetről egy szagittális nézetre, az interpoláció deaktiválódik.
MEGJEGYZÉS. A rekonstruált nézetekben (ezek olyan képeket tartalmaznak, amelyeket eredeti
képszeletekből rekonstruáltak) létrehozott objektumok eltérnek azoktól az objektumoktól,
amelyeket eredeti szeletekben hoznak létre. A rekonstruált nézetekben interpolált képeket
használnak fel, amelyek lehet, hogy nem az elvárt módon mutatnak minden részletet (pl. a
szegélyek homályosak lehetnek).
MEGJEGYZÉS. Az interpoláció akkor a legjobb, ha átfedés van a körvonalazott szeletek között
(lásd: 139. old.).

Objektumok létrehozása
Lépések
1.

Válasszon ki egy objektumot a listáról a funkciók területén.

2.

Kattintson a Brush lehetőségre.
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Lépések

3.

Az ecset méretének meghatározására használja a Brush Size csúszkasávot.
MEGJEGYZÉS. Az ecset hozzávetőleges méretének megtekintéséhez vigye az egeret a
tervezési területre.

4.

Használja az egérmutatót az objektum körvonalazására a képszeleten.

5.

Kattintson egy másik képszeletre, és körvonalazza az objektumot a második szeleten.
A program interpolációt használ az objektumok megjelenítésére a másik képszeleten a
nézet lapon, és egy 3D objektum létrehozására 3D nézetekben.
A kicsi és/vagy vékony objektumokat finom szeletfelbontással kell létrehozni (lásd: 151.
old.).

Objektum a képnézetekben
Az alábbi kép egy objektumot ① jelenít meg, amely a Brush funkcióval lett létrehozva.

①

75. ábra
Az Overview lapon ellenőrizze, hogy a Brush funkció által létrehozott objektum helyes-e.

A pipetta használata
A pipettafunkció lehetővé teszi egy objektum létrehozását vagy retusálását egy meghatározott
szürkeárnyalatos intervallum felhasználásával.
Lépések
1.

Az ecset méretének meghatározására használja a Brush Size csúszkasávot.
Aktiválásához kattintson a pipetta ikonjára ①, majd közvetlenül a né-

① zetre.
2.
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A pixelértékeket a kezdeti ecsetkörön belül (az ecset mérete által
meghatározott módon) használják fel a körvonalazás alatt használt
érvényes pixelérték-intervallum meghatározásához.

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

OBJEKTUM LÉTREHOZÁSA

Lépések
3.

Az objektum létrehozására használja a Brush gombot.
A Brush húzásával csak a meghatározott intervallumon belüli értékekkel rendelkező pixeleket körvonalazhatja.

Tippek vékony objektumok létrehozására
A vékony és/vagy kis objektumokat ajánlott a 4 Views vagy 8 Views lapon létrehozni, ahol
számos egymás utáni szeleten körvonalazhatja az objektumot, és ellenőrizheti a 3D objektumot
az Overview lapon.
Az objektumot ezután szükség szerint ki lehet javítani az Overview vagy 4 Views lapon.
MEGJEGYZÉS. Előfordulhat, hogy a vékony és/vagy kis objektumokat nem lehet pontosan
megjeleníteni a 3D nézetben.
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8.3.1

Objektumok létrehozása a SmartBrush funkcióval

Általános információk
A SmartBrush egy képszegmentáló eszköz, amely speciális körvonalazó funkciókat kínál, pl.
hogy segítsen megkülönböztetni az egészséges szöveteket a daganatoktól. Amikor kiválaszt egy
körvonalazandó területet, a program automatikusan kitölti a kijelölt területhez hasonló
szürkeárnyalatú területeket.
MEGJEGYZÉS. Akárcsak a Brush funkció, a SmartBrush funkció is automatikus interpolációt
használ objektumok létrehozásakor (lásd: 139. old.).

Objektumok létrehozása
Lépések
1.

Válasszon ki egy objektumot a listáról a funkciók területén.

2.

Kattintson a SmartBrush lehetőségre.

3.

Nagyítsa fel a vizsgált területet az algoritmushoz használt képinformációk csökkentéséhez.

4.

Az ecset méretének meghatározására használja a Brush Size csúszkasávot.
Az ecset hozzávetőleges méretének megtekintéséhez vigye az egeret a tervezési területre.
MEGJEGYZÉS. A SmartBrush sokkal hatékonyabban működik egy kisebb ecsetmérettel.

5.

Kattintson a körvonalazandó területre. Az objektum méretét az ecsetméret határozza
meg, amelyet az előző lépésben adott meg.

6.

Tartsa lenyomva a bal egérgombot, és húzza az egeret a szegmentálandó területekre.
A képen a körvonalazandó terület irányítása küszöböléssel történik. A küszöbintervallum
a húzási távolsággal együtt növekszik.

7.

Ha szükséges, javítsa ki a körvonal széleit a Brush (lásd: 139. old.) és az Eraser (lásd:
167. old.) funkció használatával.

8.

Kattintson egy másik képszeletre, és használja a SmartBrush funkciót az objektum szegmentálására a második szeleten.
A program interpolációt használ az objektumok megjelenítésére a másik képszeleten a
nézet lapon, és egy 3D objektum létrehozására 3D nézetekben.
MEGJEGYZÉS. A kicsi és/vagy vékony objektumokat finom szeletfelbontással kell létrehozni (lásd: 151. old.).

Az Overview lapon ellenőrizze, hogy a SmartBrush funkció által létrehozott objektum
helyes-e.
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8.3.2

Objektumok létrehozása a SeedBrush funkcióval

Általános információk
A SeedBrush egy képszegmentáló eszköz, amely akárcsak a SmartBrush funkció, szegmentálja
a hasonló szürkeárnyalatos területeket egy kiválasztott területen. Miután szegmentált egy területet
a SeedBrush funkcióval, a szegmentálást további képszeletekre is alkalmazhatja.
MEGJEGYZÉS. A képállományon belüli szegmentálási terület az egyes nézetekben (a nagyítási
tényezőtől függően) megjelenített területre és a megjelenített képnézetek számára korlátozódik
(például a 4 Views vagy 8 Views lapon).

Kezdés előtt
Szegmentálás előtt a SeedBrush használata segíthet optimalizálni az ablakozást, ha a
szegmentálandó terület szürkeárnyalatú szintje ugyanolyan, mint a szkennelt kép többi része,
vagy ha gyenge minőségű szkennelt képeket használ.
Lépések

1.

Nyissa meg a SeedBrush párbeszédablakot (lásd alul), és kattintson a Windowing gombra a párbeszédablakban.

2.

Állítsa be a kép fényességét és a kontrasztot úgy, hogy a körvonalazandó területek világosan felismerhetők legyenek (lásd: 134. old.).

A Seedbrush aktiválása

76. ábra
Lépések
1.

Válasszon ki egy objektumot a listáról a funkciók területén.

2.

Kattintson a SeedBrush... funkcióra a SeedBrush párbeszédablak megnyitásához.
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Objektumok létrehozása
Lépések
1.

Kattintson a Zoom gombra, és nagyítsa fel a szegmentálandó területet.

2.

Kattintson a Pan and Recenter gombra a kép középre igazításához.

3.

Az ecset méretének meghatározására használja a Brush Size csúszkasávot.
Az ecset hozzávetőleges méretének megtekintéséhez vigye az egeret a tervezési területre.

4.

A szegmentálásba belefoglalandó területek megjelöléséhez kattintson az Include gombra,
és
• Tartsa lenyomva a bal egérgombot, majd vigye az egérmutatót a kép azon részére,
amelyet bele akar foglalni, vagy
• Kattintson a képre a pontnál.

5.

Azon részek megjelölésére, amelyeket nem kell körvonalazni, kattintson az Exclude
gombra, és
• Tartsa lenyomva a bal egérgombot, majd vigye az egérmutatót a kép azon részére,
amelyet ki akar zárni, vagy
• Kattintson a képre a pontnál.

6.

Kattintson az Apply gombra.
A kiválasztott területhez hasonló szürkeárnyalatú területek automatikusan ki lesznek töltve, és a szegmentált objektum megjelenik a képnézetekben.

7.

Ha szükséges, javítsa ki a körvonal széleit a Brush (lásd: 139. old.) és az Eraser (lásd:
167. old.) funkció használatával.

MEGJEGYZÉS. A SeedBrush eredményeket újabb „beültetések” folyamatos beállításával lehet
javítani, a fenti lépések alkalmazásával.

Egyazon objektum körvonalazása szomszédos szeletekben
Lépések
1.

Használja az eszköztár Browse Slices gombját a következő négy szelet
kiválasztására.

2.

Kattintson az Apply gombra a körvonalazás átmásolásához a megjelenített szeletekre.

3.

Más vizsgált területek körvonalazásához ismételje meg a fent leírt Include, Exclude és
Apply eljárást ahányszor szükséges, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

Az objektum ellenőrzése
Az Overview lapon ellenőrizze, hogy a SeedBrush funkció által létrehozott objektum
helyes-e.
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8.4

Objektumok létrehozása automatikus
szegmentálással

Automatikus szegmentálás az atlasz használatával

Általános információk
Az Auto Segmentation egy tudásalapú szegmentációs megközelítést alkalmaz, amely úgy
azonosítja az emberi test szerveit és struktúráit, hogy összehasonlítja a páciens adatállományát
egy atlasz-adatállománnyal (az iPlan tartalmazza), amelyben a struktúrák már körvonalazva
vannak.
Az atlasz segítségével a program megtalálja a páciens-adatállomány és az atlaszadatok pontjai
közötti megfeleléseket, és átviszi az atlasz összes körvonalazott struktúráját a páciensadatokba.
A páciens adatállománya és az atlaszadatok közötti link nem egy merev transzformáció, amely
felismeri az anatómiai struktúrák alakbeli és méretbeli különbségeit. Az atlasz állománya sokkal
inkább rugalmasan kerül átvitelre olyan módon, hogy az adatállományok hasonlósága növekszik.

Követelmények
Az atlasz használatán alapuló Auto Segmentation akkor alkalmazható, ha:
• Ön MR és/vagy CT anatómiai képekkel dolgozik. A következő szubmodalitások támogatottak:
MR T1 kontrasztanyaggal vagy kontrasztanyag nélkül, és súlyozott MR T2.
• Ön olyan objektumot vagy objektumokat választ ki szegmentálásra, amelyeket tartalmaz a
programban található atlasz (lásd: 146. old.).
MEGJEGYZÉS. A legjobb eredményt jó minőségű (nagy felbontású, magas szövetkontrasztú és
nagy volumenű) képek használatával lehet elérni.

MR-képállományok: Szubmodalitás
MR-képállományok esetén az atlaszon alapuló Auto Segmentation során a képállomány
szubmodalitásától függően különböző atlaszok használhatók. Alapértelmezésben a program
automatikusan meghatározza a szubmodalitást a szegmentálás során. Ha a szegmentálási
eredmények nem kielégítőek, ellenőrizheti a szubmodalitást, és ha szükséges, manuálisan
kiválaszthat egy másik szubmodalitást a Plan Content lapon (lásd: 89. old.), és megismételheti
az Auto Segmentation alkalmazását.

CT-képállományok
A CT-képállományok atlaszon alapuló automatikus szegmentációja a kalibrált Hounsfieldskálát használja. Ezért előfordulhat, hogy gyenge eredményt szolgáltat a nem kalibrált CTképállományoknak vagy olyan modalitásoknak, mint pl. a DVT/Cone Beam/XA.

Tumorok körvonalazása
Ha tumor van az agyban, akkor ajánlatos először ezt a területet körvonalazni, azaz egy
tumorobjektumot létrehozni az Auto Segmentation alkalmazása előtt. Ha először körvonalazza a
tumorobjektumot, bármely később automatikusan szegmentált struktúra ki fogja vonni a tumor
területét. Csökken az esélye, hogy a keletkező szegmentált struktúra szövetei tévesen kerülnek
besorolásra.
Ha nem körvonalazza a tumort az Auto Segmentation alkalmazása előtt, akkor a tumor
automatikusan figyelmen kívül lesz hagyva a szegmentálás során. Ezt jól jegyezze meg, ha
térfogatelemzést kíván végezni.
MEGJEGYZÉS. Ennek megfelelően a körvonalazás során fellépő bármely hiba is átvitelre kerül
az automatikusan szegmentált objektumokba.
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Az atlasz struktúrái
A programban található atlasz a következő struktúrákat tartalmazza. A struktúrák elérhetősége a
kiválasztott kezelési sablontól függ (lásd: 138. old.).
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Struktúrák az MR atlaszban

Struktúrák a CT atlaszban

Brain (Agy):
Cerebrum
Gray matter (Szürkeállomány)
White matter (Fehérállomány)
Cerebellum (Kisagy)
Brainstem (Agytörzs)
• Medulla oblongata (Nyúltagy)
Hypothalamus (Hipotalamusz)
• Pineal gland (Tobozmirigy)
• Pituitary gland (Agyalapi mirigy)
Ventricles (Kamrák)
CSF (Agy-gerincvelői folyadék)
Cranial cavity (Koponyaüreg)
Hippocampus, left (bal); Hippocampus,
right (jobb)
Thalamus, left (bal); Thalamus, right (jobb)
Caudatus, left (bal); Caudatus, right (jobb)
Putamen, left (bal); Putamen, right (jobb)
Capsula interna, left (bal); Capsula interna,
right (jobb)
Szem, left (bal); Szem, right (jobb)
Optic apparatus (Látószerv):
• Optic nerve, left (Látóideg, bal); Optic
nerve, right (Látóideg, jobb)
• Chiasm (Chiasma)
• Optic tract, left (Látóköteg, bal); Optic
tract, right (Látóköteg, jobb)
Lens, left (Szemlencse, bal); Lens, right
(Szemlencse, jobb)
Cochlea, left (Csiga, bal); Cochlea, right
(Csiga, jobb)
Inner ear, left (Belső fül, bal); Inner ear,
right (Belső fül, jobb)

Carotis int. ROI, left (bal)
Carotis int. ROI, right (jobb)
Ethmoid bone (Rostacsont)
Frontal bone (Homlokcsont)
Mandible (Mandibula)
Mandible Body, Left (Állkapocstest, bal)
Mandible Body, Right (Állkapocstest, jobb)
Ramus Mandible, Left (Állkapocsszár, bal)
Ramus Mandible, Right (Állkapocsszár, jobb)
Felső állcsont
Maxilla, Left (Felső állcsont, bal)
Maxilla, Right (Felső állcsont, jobb)
Le Fort I Template (Le Fort I sablon)
Le Fort I Template, Left (Le Fort I sablon, bal)
Le Fort I Template, Right (Le Fort I sablon, jobb)
Le Fort III Template (Le Fort III sablon)
Le Fort III-I Template (Le Fort III-I sablon)
Nasal bone (Orrcsont)
Occipital bone (Nyakszirtcsont)
Orbit, left (Orbita, bal)
Orbit, right (Orbita, jobb)
Orbital Cavity, Left (Szemüreg, bal)
Orbital Cavity, Right (Szemüreg, jobb)
Parietal bone, left (Falcsont, bal)
Parietal bone, right (Falcsont, jobb)
Sphenoid bone (Ékcsont)
Temporal bone, left (Hatántékcsont, bal)
Temporal bone, right (Halántékcsont, jobb)
Zygomatic bone, left (Járomcsont, bal)
Zygomatic bone, right (Járomcsont, jobb)
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Szegmentálás alkalmazása és ellenőrzése

77. ábra
Lépések
1.

Válasszon ki egy atlasz objektumot a listáról a funkciók területén.

2.

Kattintson az Auto Segmentation... gombra az Auto Segmentation párbeszédablak
megnyitásához (lásd feljebb).
A program aktiválja az automatikus szegmentálást, és követi a folyamatot.

3.

Amikor befejeződött egy eljárás, ellenőrizze a képnézetekben, hogy minden objektum helyesen van-e szegmentálva.

4.

Kattintson az OK gombra a szegmentálás megerősítéséhez és az Auto Segmentation
párbeszédablak bezárásához. A szegmentált objektumok most megjelennek minden képnézetben a tervezési területen.

Előfordulhat, hogy az atlasz alapú szegmentálást használó szegmentálás nem találja meg
egy bizonyos szerkezet helyes alakját. Emiatt, a felhasználónak ellenőriznie kell minden
automatikusan szegmentált objektumot.
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8.4.1

Automatikus szegmentálás sávküszöböléssel (a vizsgált terület felhasználásával)

Általános információk
Az Auto Segmentation funkció lehetővé teszi a páciensanatómia egyedi struktúráinak
meghatározását is, amelyek könnyen megkülönböztethetők a kiválasztott képállományban. Ezt a
szegmentálási eljárást végre lehet hajtani olyan objektumok esetén, amelyek nem szerepelnek az
atlaszban.

Band Thresholding párbeszédablak

78. ábra

A sávküszöbölés alkalmazása
Lépések
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1.

Válasszon ki egy atlaszban nem szereplő objektumot a listáról a funkciók területén.

2.

Kattintson az Auto Segmentation... gombra a Band Thresholding párbeszédablak
megnyitásához.

3.

Most meghatározhat egy háromdimenziós vizsgált területet (ROI) a képnézeten, hogy ezen a területen belül beállítsa a képkontrasztot.
A ROI alak meghatározásához válassza ki a ROI Box vagy ROI Ellipsoid beállításokat a
Mask legördülő listáról.

4.

Használja az egérmutatót a keret elhelyezéséhez az axiális, koronális vagy szagittális nézetben, ily módon körbevéve a szegmentálandó területet.

5.

A Maximal Fragment Number legördülő listáról válassza ki a detektálandó vagy szegmentálandó töredékek számát. Például, ha egyetlen töredéket választ ki, akkor a legnagyobb kapcsolódó terület lesz szegmentálva.
Az előnézet nem veszi számításba a kiválasztott töredék számát. Miután az OK gombbal
megerősítette a beállításokat, a számolás figyelembe veszi a töredékszámot is.
MEGJEGYZÉS. A Maximal Fragment Number felhasználható a kis műtermékek eltávolítására a küszöbölt objektumokból, és a memória mennyiségének csökkentésére.

6.

Határozza meg a szürkeárnyalatokat a leképezési funkció (jobbra lent) nézetben, a következők segítségével:
• A Right és Left értékek begépelése közvetlenül a megadott mezőkbe, vagy
• A bal és/vagy a jobb értékcsúszkák mozgatása az egérmutatóval, amíg a szükséges
értékek meg nem jelennek a megfelelő mezőkben.
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Lépések
7.

Az ablakozás sokkal pontosabb meghatározása érdekében jelölje be a Zoom jelölőnégyzetet a bal és jobb küszöb közötti terület felnagyítására.

8.

Kattintson az OK gombra beállításai megerősítéséhez és a szegmentálás aktiválásához.
A szegmentált objektumok most megjelennek minden képnézetben a tervezési területen.

Például: az erek szegmentálásának végrehajtása
Bizonyos objektumokhoz alapértelmezett küszöbök vannak hozzárendelve a szegmentáláshoz,
mint például az érszegmentálás esetében is. Az MR-képek esetében, az 1433-as minimális érték
és a 2252-es maximális értéket alkalmazzák.

79. ábra
Lépések
1.

A Mask legördülő listáról válassza ki az Ellipsoid ROI lehetőséget. Győződjön meg arról,
hogy a ROI tartalmazza a véredényeket, amelyeket szegmentálni akar.

2.

Ellenőrizze, hogy az alapértelmezett küszöbértékek kiemelik-e a véredényeket. Ellenkező
esetben kézzel állítsa be az értékeket.

3.

Válassza ki a megfelelő Maximal Fragment Number beállítást a szegmentálandó véredények hosszúságának és szélességének függvényében.

4.

Kattintson az OK gombra.

A felhasználónak ellenőriznie kell minden automatikusan szegmentált eret.
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8.4.2

Automatikus szegmentálás sávküszöböléssel (maszkobjektum felhasználásával)

Általános információk
A Band Thresholding párbeszédablakban szegmentálást is végrehajthat egy maszkobjektum
(egy másik szegmentált objektum) által meghatározott területen.
Előbb létre kell hoznia egy maszkobjektumot, amely meghatározza a szegmentálandó területet.
Ezután szegmentálhatja az új objektumot ezen a meghatározott területen belül.

Az objektumok hozzáadása
Lépések
1.

Használja a New Object... funkciót objektum hozzáadására a listához (a Single Object
lap felhasználásával) a funkciók területén.
Ez a maszkobjektum.

2.

A szegmentálandó terület hozzávetőleges meghatározása érdekében válassza ki az objektumot a listáról a funkciók területén, és végezze el a szegmentálást a Brush (lásd:
139. old.) vagy SmartShaper (lásd: 155. old.) funkciókkal.

3.

Használja a New Object... funkciót egy másik, üres objektum hozzáadására a listához a
funkciók területén.

A sávküszöbölés aktiválása
Lépések
1.

Válasszon ki egy most hozzáadott üres objektumot a funkciók területén, és kattintson az
Auto Segmentation... gombra a Band Thresholding párbeszédablak megnyitásához.

2.

A Mask legördülő listáról válassza ki a létrehozott maszkobjektumot.

3.

Határozza meg a szürkeárnyalatokat a leképezési funkció nézetben (jobbra lent), a következők segítségével:
• A Right és Left értékek begépelése közvetlenül a megadott mezőkbe, vagy
• A bal és/vagy a jobb értékcsúszkák mozgatása az egérmutatóval, amíg a szükséges
értékek meg nem jelennek a megfelelő mezőkben.

4.

Az ablakozás sokkal pontosabb meghatározása érdekében jelölje be a Zoom jelölőnégyzetet a bal és jobb küszöb közötti terület felnagyítására.

5.

Kattintson az OK gombra beállításai megerősítéséhez és a szegmentálás aktiválásához.
A szegmentált objektumok most megjelennek minden képnézetben a tervezési területen.

A szegmentálás ellenőrzése
Előfordulhat, hogy a sáv küszöbölését használó szegmentálás nem találja meg egy
bizonyos szerkezet helyes alakját. Emiatt, a felhasználónak ellenőriznie kell minden
automatikusan szegmentált objektumot.
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8.5

Nagy felbontású objektumok létrehozása

Áttekintés

Általános információk
Az iPlan lehetővé teszi a kiválasztott képállomány felbontásánál nagyobb felbontású objektumok
létrehozását (azaz úgy, hogy az objektum szelettávolsága finomabb legyen, mint a képszelet
távolsága). Ez elősegíti a kis és/vagy vékony objektumok körvonalazását, különösen az olyan
rekonstruált nézetekben, amelyek merőlegesek az eredeti képszeletekre.
Nagy felbontású objektumok létrehozása hasznos lehet, például:
• A pontos sztereotaktikus tervezéshez, amely megköveteli, hogy az objektumokat rekonstruált
nézetekben hozzák létre
• Térfogatmérési elemzésekhez, ahol fontos a különböző objektumok pontos összehasonlítása
(lásd: 153. old.)
• Sugár-/idegsebészethez, ahol szükséges a klinikai cél pontos körvonalazása a veszélyeztetett
szervekhez viszonyítva

Nagy felbontású objektumok létrehozása
Előbb meg kell határoznia bizonyos beállításokat a Single Object lapon, amely akkor nyílik meg,
ha rákattint a New Object... gombra a funkciók területén. Ezeket a beállítások a következő
oldalakon írtuk le.
Miután meghatározta a beállításokat, létrehozhat egy objektumot a korábban leírt funkciók
segítségével (Brush, SmartBrush, Auto Segmentation stb.).

Képernyő-elrendezés

①
②

80. ábra
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Beállítások meghatározása nagy felbontású objektumokhoz
Sz.

①

Beállítás

Slice Distance

Magyarázat
Válassza ki a kívánt távolságot az objektumszeletek között (pl. 1 mm,
2 mm). Ezt felhasználhatja az objektum felbontásának beállítására úgy,
hogy az objektumnak az eredeti képállomány távolságnál nagyobb felbontása legyen.
MEGJEGYZÉS. A kiválasztott érték hozzávetőleges. A program azt a legközelebbi értéket választja ki, amely az eredeti képszelet távolságot egyenlő távolságban lévő alszeletekre osztja fel. A létrejövő szelettávolság(ok)
legfeljebb 1,7-es tényezővel különböznek a kiválasztott szelettávolságtól.
Ráadásul, ha a képállomány szelettávolsága változik a képszeleteken, akkor az objektum szelettávolságai is változnak. Ebben az esetben a szelettávolságok értéktartománya (minimális és maximális értéke) jelenik meg.
MEGJEGYZÉS. A képállományok szelettávolságainak értékeit a Plan Content lapon lehet megtekinteni.

②

Object aligned to

Válasszon a következő opciók közül:
• Patient Orientation: Az objektumszeletek olyan módon lesznek beállítva,
hogy párhuzamosak legyenek a páciens standard anatómiai tengelyeivel.
Ez lehetővé teszi a körvonalazás elvégzését valós axiális, koronális és
szagittális szeletekben. Ez még a portálszöggel szkennelt képállományokra is igaz, és az olyan képállományokra is, amelyekben a koordinátarendszert tájolás vagy képfúzió által előzetesen meghatározták. Az egyéni tájolások ennek megfelelően tiszteletben vannak tartva.
• Original Slice Orientation: Az objektumszeletek a képszeletekhez lesznek igazítva, a kiegészítő alszeletek kivételével, amelyeket a kiválasztott
szelettávolság függvényében helyeznek be (lásd fent). Az eredeti szelettájolással rendelkező objektumok lehetővé teszik szerkezetek körvonalazását és ellenőrzését az eredeti képszeletekben, úgy ahogy a szkenner
rendelkezésre bocsátotta (mindaddig amíg a megfelelő nézettájolást
használják), tekintet nélkül a tényleges szelettájolásra.
MEGJEGYZÉS. A helyzettől függően a páciens és a szelet tájolása lehet
ugyanolyan vagy különböző (lásd: 152. old.).

MEGJEGYZÉS. A párbeszédablakban kiválasztott szelettávolság és objektumigazítás megfelel
annak a képállománynak, amelyben először kezdte el körvonalazni az objektumot.

Objektumok és tájolás
Az eredeti képszeletek a következő esetekben nincsenek hozzáigazítva a pácienstájoláshoz:
• ha a képállomány portálszöggel van szkennelve
• ha a képállomány egyesítve van egy másik képállománnyal
• ha a képállomány lokalizálva van
• ha a képállományhoz egyéni tájolást rendeltek (lásd: 59. old.)
MEGJEGYZÉS. Ha az objektum nincs hozzáigazítva a pácienshez vagy az eredeti
szelettájoláshoz, a megfelelő igazítás a Properties párbeszédablak Align object to részében
látható. Ez az Object Creation feladaton kívül létrehozott objektumok esetében fordulhat elő,
vagy ha a képállomány tájolását módosították az objektum létrehozása után.
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Objektumok összehasonlítása
Egy objektum számított értékei, pl. a volumen (az alábbi Plan Content lapon látható), az
objektum felbontásán alapulnak.

81. ábra
Ha két különböző képállományban létrehozott hasonló objektum statisztikai adatait szeretné
összehasonlítani, az objektumfelbontás beállításai (szelettávolság és objektumtájolás) azonosak
kell legyenek minden objektum esetében. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a megjelenített
értékek nem alkalmasak az összehasonlításra.

A szelettávolság módosítása
Ha módosítja a szelettávolságot egy már létrehozott objektum esetében (a Properties
párbeszédablak megnyitásával, lásd: 164. old.), az objektum át lesz méretezve az új
szelettávolságra. Ez az objektum alakjának és/vagy volumenének módosulását okozhatja.
Minden elvégzett módosítás után gondosan vizsgálja meg az objektumot.
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8.5.1

Nagy felbontású objektumok ellenőrzése

Általános információk
Ha egy nagy felbontású objektumot hozott létre, az objektumot olyan Fine képnézetekben
ellenőrizheti, amelyeknek a szelettávolsága hasonló a kiválasztott objektum szelettávolságához.
Ily módon, végiggörgethet a képszeleteken, amelyek közelebb vannak egymáshoz (pl. nagyobb
felbontással) mint a standard nézetekben.
A Fine nézetek csak akkor hatékonyak, ha az objektum szelettávolsága kisebb, mint az eredeti
képállomány-távolság szelettávolsága.
MEGJEGYZÉS. Ellenőrizze a nagy felbontású objektumok helyességét az Overview lapon.

Az objektumok megtekintése Fine módban
Lépések
1.

Válassza ki az objektumot, amelyet ellenőrizni szeretne.

2.

A 4 Views vagy 8 Views lapon kattintson a View Orientation gombra a tájolási
opciók megjelenítéséhez.

3.

Válassza ki a tájolást az Axial Fine, Coronal Fine vagy
Sagittal Fine opciók közül.
A nézet ennek megfelelően frissül.

4.

Görgessen végig a képállományon, hogy megtekintse az objektumot minden egyes
szeletben.

MEGJEGYZÉS. A szelettávolság a Fine képnézetekben megfelel a kiválasztott objektum
szelettávolságának. Ha egy másik objektumot választ ki, a Fine nézet ezután az újonnan
kiválasztott objektumon alapul. A Fine nézetek címkéi ezt fogják tartalmazni mindegyik nézet jobb
felső sarkában.
MEGJEGYZÉS. Előfordulhat, hogy az objektum azon adatai, amelyek a Fine módban láthatók,
nem lesznek láthatók a standard nézetekben. A nagy felbontású objektumok ellenőrzésekor ne
feledkezzen meg erről.
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8.6

Objektumok kijavítása

Objektumok módosítása a SmartShaper használatával

Általános információk
A SmartShaper lehetővé teszi egy már létrehozott objektum manuális átalakítását vagy
helyzetének megváltoztatását.

Mi a SmartShaper?
A SmartShaper egy speciális eszköz anatómiai objektumok eltorzítására a háromdimenziós
páciensanatómián belül. Az atlasz alapú szegmentáláshoz hasonlóan, amely egy atlaszadatállományt egyeztet egy páciens-adatállománnyal, a SmartShaper egy láthatatlan
ellenőrzőpontokból álló rácsot fektet rá az egyeztetendő objektumra. Ezután az ellenőrzőpontok
rácsa automatikusan módosul rugalmas torzítás felhasználásával.

A SmartShaper használata
Az ellenőrzőpontokat interaktívan tolhatja vagy húzhatja az állítható ecset mozgatásával az
objektum területén. A rácsnak megfelelő objektum a rácshoz hasonló módon torzul el, mivel
mindhárom dimenzióban a rácshoz kapcsolódik (axiális, koronális, szagittális).
A SmartShaper eszközt az objektumon kívül is használhatja húzásos módszerrel. Ez azért
működik, mivel az ecset eltorzítja a helyet, ahol az objektum be van ágyazva. Egyszerű
összehasonlításképpen vegyünk egy léggömbre festett képet. Ha valaki összenyomja vagy
széthúzza a léggömböt, a rajta levő kép ennek megfelelően összenyomódik vagy kitágul.
MEGJEGYZÉS. A SmartShaper eszköz csak a határterületek kisebb korrekcióira szolgál.

A SmartShaper használata
Lépések
1.

Válasszon ki egy objektumot a listáról a funkciók területén, és kattintson a SmartShaper
eszközre.

2.

• A megjelenített objektumok körvonalának megtekintéséhez jelölje be a Contours jelölőnégyzetet.
• Állítsa be az alakító eszköz átmérőjét a Brush Size csúszkasáv használatával. 3 mmnél nagyobb átmérő ajánlott.
- Ha kisebb ecsetméretet használ, a számított rácspontok száma növekszik, ezáltal
növelve az érzékenységet.
- Ha nagyobb ecsetméretet használ, a beállítások durvábbak lesznek.
MEGJEGYZÉS. Előfordulhat, hogy kisebb ecsetméretek esetében a SmartShaper nem a
tervezett módon működik. A kisebb módosításokat jobb helyileg végezni a Brush és Eraser eszközök alkalmazásával.

3.

Az objektum alakjának módosításához, vigye végig az egérmutatót az objektumon a külső körvonalának módosítása érdekében.
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Objektumok kijavítása

Az Overview lapon ellenőrizze, hogy a SmartShaper funkció által módosított objektum
helyes-e.
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8.7

Speciális objektummanipulálás

Hozzáférés

Hozzáférés a speciális funkciókhoz
Lépések
1.

Kattintson az Advanced Manipulation... gombra a funkciók területén.

2.

Az objektummanipulálás típusától függően, amelyet el akar végezni, a következő fülek
közül választhat:
• Scaling (lásd: 158. old.)
• Logical Operations (lásd: 160. old.)
• Splitting (lásd: 162. old.)

MEGJEGYZÉS. Egy objektum felbontásának növelése egy speciális manipuláció elvégzése előtt
csökkentheti az információvesztést.

Objektumok ellenőrzése
A felhasználónak minden objektumot ellenőriznie kell, amely az Advanced Manipulation...
funkciók használatával lett beállítva.
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8.7.1

Objektumok méretezése

Általános információk
A Scaling párbeszédablakban a következőket teheti:
• Arányosan növelheti vagy zsugoríthatja a már létrehozott objektumokat, és új objektumot
hozhat létre az átalakított objektumból
• Létrehozhat egy „fal” objektumot egy már létrehozott forrásobjektumhoz viszonyítottan

Scaling párbeszédablak

①
②

③

82. ábra
Sz.

Magyarázat

①

Forrásobjektumok listája

②

Kiválasztott forrásobjektum, amelyből a méretezett objektum lesz létrehozva

③

A méretezett objektum előnézete az elvégzett objektummanipulálás után

MEGJEGYZÉS. A Scaling párbeszédablakban rendelkezésre álló opciók attól függően változnak,
hogy kicsinyíti vagy nagyítja-e az objektumokat, illetve egy új fal objektumot hoz-e létre.

Objektumok nagyítása vagy kicsinyítése
Lépések
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1.

Válassza az Enlarge Object vagy Shrink Object opciót a Scaling párbeszédablak
Choose Operation and Source Object részében.

2.

Válassza ki a méretezendő objektumot a forrásobjektumok listájáról.

3.

Az Adjust Parameters részben határozza meg azokat a milliméterben megadott méreteket, amelyekkel az objektum méretét növelni vagy csökkenteni szeretné.
Alapértelmezés szerint, az objektum mérete arányosan növekszik a bal-jobb, elülső-hátsó
és fej-láb irányokban. A beállítás megszüntetésére kattintson a proportional jelölőnégyzetre a megfelelő tájoláshoz.
MEGJEGYZÉS. Ha olyan értékeket ad meg a paramétermezőkben, amelyek nagyon különböznek egymástól, és alkalmazza a Shrink funkciót, előfordulhat, hogy a létrehozott
objektum nem az elvárt módon jelenik meg. Az objektum azonban még így is helyes lesz.
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Lépések

4.

Az Object Name mezőben adja meg a méretezett objektum nevét. Egy előre megadott
struktúrát is kiválaszthat a Structure Type listáról.
MEGJEGYZÉS. Alapértelmezés szerint, az új objektum a forrásobjektum neve és a kiválasztott művelet szerint lesz elnevezve.

5.

Kattintson az objektum kívánt színére.

6.

A méretezési művelet eredménye előnézetének megtekintéséhez kattintson a lap jobb oldalán megadott előnézeti nézetekre.

7.

A méretezett objektum létrehozásához kattintson a Generate parancsra.

8.

Beállításai megerősítésére és a párbeszédablak bezárásához kattintson a Close gombra.
Ekkor a méretezett objektum megjelenik a lista nézetben, a funkciók területén.

Egy fal objektum létrehozása
Lépések
1.

Válassza ki a Create Wall lehetőséget a Scaling párbeszédablak Choose Operation
and Source Object részében.

2.

Válasszon a következő opciók közül:
• Kattintson az Exterior gombra a fal objektum megjelenítésére a forrásobjektumon kívül
• Kattintson a Centered gombra a forrásobjektum határvonalának megjelenítésére az új
fal objektum közepén
• Kattintson az Interior gombra a fal objektum megjelenítésére a forrásobjektumon belül

3.

A forrásobjektumok listájáról válassza ki az objektumot, amelyhez létre akarja hozni a fal
objektumot.

4.

Az Adjust Parameters részben határozza meg a fal objektum méreteit milliméterben.

5.

Az Object Name mezőben adja meg a fal objektum nevét. Egy előre megadott struktúrát
is kiválaszthat a Structure Type listáról.
MEGJEGYZÉS. Alapértelmezés szerint, az új objektum a forrásobjektum neve szerint
van elnevezve.

6.

Kattintson az objektum kívánt színére.

7.

A méretezési művelet eredménye előnézetének megtekintéséhez kattintson a lap jobb oldalán megadott előnézeti nézetekre.

8.

A fal objektum létrehozásához kattintson a Generate gombra.

9.

Beállításai megerősítésére és a párbeszédablak bezárásához kattintson a Close gombra.
A fal objektum megjelenik a listanézetben a funkciók területen.
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Speciális objektummanipulálás

8.7.2

Objektumok egyesítése

Általános információk
A Logical Operations párbeszédablakban egyesíthet két objektumot, és az egyesített
objektumokból létrehozhat egy új objektumot.

Logical Operations párbeszédablak

①

②

83. ábra
Sz.

Magyarázat

①

Kiválasztott forrásobjektumok, amelyekből az új objektum lesz létrehozva

②

Az új objektum előnézete annak alapján, ahogyan a két forrásobjektumot egyesítették

Objektumok egyesítésének módja
Lépések
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1.

A First Operand és Second Operand mezőkből válassza ki a két objektumot, amelyen
az új objektumnak alapulnia kell.

2.

Válassza ki a kívánt műveletet a következő lehetőségek közül:
• Kattintson a Union gombra új objektum létrehozásához két egyesített objektumból
• Kattintson az Intersection gombra új objektum létrehozásához két objektum metszetéből
• Kattintson a Subtraction gombra egy új objektum létrehozásához, amely úgy jön létre,
hogy kivonja a második objektumot (Second Operand) az első objektumból (First
Operand)

3.

Az Object Name mezőben adja meg az új objektum nevét. Egy előre megadott struktúrát
is kiválaszthat a Structure Type listáról.
MEGJEGYZÉS. Alapértelmezés szerint, az új objektumot a kiválasztott művelet szerint
nevezik el.

4.

Kattintson az objektum kívánt színére.

5.

Az egyesítési művelet előnézetéhez, kattintson a fül oldal jobb oldalán megadott előkép
nézetekre.

6.

Az új objektum létrehozásához kattintson a Generate gombra.
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Lépések
7.

Beállításai megerősítésére és a párbeszédablak bezárásához kattintson a Close gombra.
Az új objektum megjelenik a listanézetben a funkciók területén.

MEGJEGYZÉS. A Union, Intersection és Subtraction eredményei különbözhetnek az objektum
eredeti alakjától, ha különböző szelethalmazokba és/vagy különböző felbontásokkal vannak
szegmentálva.
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8.7.3

Objektumok felosztása

Általános információk
A Splitting párbeszédablakban két részre oszthat fel egy létrehozott objektumot.

Splitting párbeszédablak

84. ábra

Objektumok felosztásának módja
Lépések
1.

A Source Object listáról válassza ki a felosztandó objektumot.

2.

Válassza ki a kívánt felosztási tájolást a vágási síkhoz:
• Kattintson a Min Area területre a felosztási tájolás meghatározásához, hogy a keresztmetszet minimális maradjon
• Kattintson az Axial, Coronal vagy Sagittal beállításokra, hogy az objektumot a meghatározott tájolás szerint ossza fel

3.
Kattintson az Object Splitter gombra a Splitting lap eszköztárában.
4.

Kattintson az előnyben részesített nézetre a fül oldalon.

5.
Az egérmutató segítségével húzza rá a zöld négyzetre, hogy beállítsa a vágási síkot a kiválasztott tájolás mentén.
A síkot meg is lehet dönteni úgy, hogy az egérmutatót a zöld négyzet felett vagy alatt
mozgatja.
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Lépések
6.

Ellenőrizze a nézetekben, hogy az objektum felosztása helyes-e.

Felosztott objektumok létrehozása
Miután meggyőződött, hogy az objektum helyesen lett felosztva, létrehozhatja a két új objektumot,
amelyet a kék és sárga négyzetek jelölnek:
Lépések
1.

Az Object Name mezőben adja meg az első objektum nevét.

2.

Kattintson az objektum kívánt színére.

3.

Kattintson a Generate Blue vagy Generate Amber gombra attól függően, hogy melyik
objektumot szeretné létrehozni.
Ez az objektum a Source Object listán jelenik meg.

4.

Ismételje meg az 1 - 3 lépéseket a második objektum esetében.

5.

Beállításai megerősítésére és a párbeszédablak bezárásához kattintson a Close gombra.
Az új objektumok megjelennek a listanézetben a funkciók területen.
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Objektum tulajdonságai

8.8

Objektum tulajdonságai

Áttekintés

Általános információk
Minden egyes objektumnak különböző tulajdonságai vannak, amelyeket az objektum
létrehozásakor határozott meg, pl. szín, név, a struktúra típusa stb. Miután létrehozott egy
objektumot, szükség szerint megtekinthet és módosíthat néhány tulajdonságot a vonatkozó
Properties párbeszédablakban. Egyéb tulajdonságok (pl. az objektum volumene) a Plan Content
lapon tekinthetők meg.
MEGJEGYZÉS. Néhány objektumnak (pl. a Cerebrum) speciális megjelenítési opciói vannak, ha
az Advanced 3D lehetőséget futtatja (lásd: 95. old.).

Az objektumtulajdonságok elérési módja

A Properties párbeszédablak megnyitásához kattintson az objektum melletti tulajdonságikonra a
funkciók területén lévő listán.

A Properties párbeszédablak

85. ábra
A következő információk lesznek megadva:
• Struktúra típus (pl. az atlasztból).
• Az objektum neve.
• Az objektum szelettávolsága és igazítása: Ezek a beállítások lehetővé teszik nagy felbontású
objektumok létrehozását, amikor egy sokkal pontosabb körvonalra van szükség.
• Az objektum színe és homályossága.
• A Prepare for Export... gomb bizonyos beállítások meghatározására az objektum
exportálásához (lásd: 168. old.).
Ezeknek a beállításoknak a részletes leírását a 136. old. kezdődő részben találja.
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Az objektum tulajdonságai a Plan Content lapon

①

②

86. ábra
Egy objektum kiválasztásakor a párbeszédablak bal oldalán ① annak tulajdonságai megjelennek
a párbeszédablak jobb oldalán ②.
A következő információk jelennek meg:
• Az objektum neve.
• A képállomány, amelyben az objektumot létrehozták.
• Az objektum volumene.
• Az objektum szelettávolsága.
• Az objektum pixelmérete.
• Térfogatmérési adatok: Itt egy másik képállományt választhat ki az illető képállományon
alapuló objektum térfogatmérési adatainak megtekintésére.
• A Copy to Clipboard gomb a Plan Content lap alján: lehetővé teszi az objektum adatainak
másolását a Windows vágólapra, pl. egy külső fájlba történő átvitel érdekében.

Az objektum alakja és volumene
A Volume értéket az iPlan számítja ki a kép minősége, a kép felbontása, a szelet
vastagsága stb. alapján, és ez különbözhet a körvonalazott objektum tényleges
volumenétől.
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További funkciók

8.9

További funkciók

További objektum-létrehozási funkciók

Az Auto Fill funkció használata
Opciók

Egy belefoglalt tér automatikus feltöltéséhez (pl. ha létrehoz egy
kört a Brush, SmartBrush vagy SeedBrush funkciók segítségével) jelölje be az Auto Fill jelölőnégyzetet.

A körvonalazott belefoglalt tér ecsetméret szerinti megjelenítéséhez törölje az Auto Fill jelölőnégyzet bejelölését.

A Contours funkció használata
Opciók

A Brush/Eraser eszköz és minden létrehozott objektum körvonalazott megjelenítéséhez jelölje be a Contours jelölőnégyzetet.

A Brush/Eraser eszköz és a kiválasztott színnel feltöltött bármely létrehozott objektum megjelenítéséhez törölje a Contours jelölőnégyzet bejelölését.

MEGJEGYZÉS. Ez a funkció a Brush, Eraser, SmartBrush és SeedBrush használata esetén áll
rendelkezésre.
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Objektumok törlése
Az Eraser funkció lehetővé teszi adatok kézi eltávolítását a létrehozott objektumokból.
Lépések
1.

Kattintson az Eraser gombra.

Kattintson a képre, és miközben lenyomva tartja a bal
egérgombot, mozgassa az egérmutatót, amíg a szükséges területet ki nem törölte ①.

2.

①

Objektumok eltávolítása
Lépések
1.

Válasszon ki egy objektumot a listáról.

2.

Kattintson a Remove gombra.
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Objektumok előkészítése exportálásra

8.10

Objektumok előkészítése exportálásra

Objektumok előkészítése

Általános információk
Miután befejezte az objektumok tervezését, minden objektumot előkészíthet az exportálásra. Ez
akkor hasznos, ha az objektumokat navigáláshoz exportálja, vagy pl. az iPlan RT Image
funkcióval történő használathoz.
Erre a lépésre akkor van szükség, ha:
• Az objektum nem rendelkezik az alapértelmezett szelettávolsággal és/vagy az eredeti
szelettájolással
• Egy másik képállományt akar kiválasztani, amelybe az objektumot exportálni akarja

Az objektumok előkészítése exportálásra
Lépések
1.

Kattintson az objektum melletti ikonra a funkciók területén levő listán.
A Properties párbeszédablakban kattintson a Prepare for Export... gombra az Export
Prep. párbeszédablak megnyitásához.

2.

Válassza ki a kiválasztott képállományhoz exportálni kívánt objektumokat.
MEGJEGYZÉS. Ez az ikon jelzi, hogy a megfelelő objektum volumene kicsi, és az objektum alakja jelentősen változhat exportálás közben.
3.

4.

Válassza ki a képállományt, amelyet exportálni szeretne.

5.

Kattintson az OK gombra a választás megerősítéséhez.

Objektumok ellenőrzése
Miután az OK gombbal megerősítette a választást, az objektum át lesz méretezve az eredeti
szelettájolásra. Ez az objektum volumenének és/vagy alakjának módosulását okozhatja.
Gondosan vizsgálja meg az objektumot a képnézetekben.
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9

SPECIÁLIS
OBJEKTUMTERVEZÉS

9.1

Bevezetés

Áttekintés

Általános információk
Az Advanced Object Planning lehetővé teszi egy, az Object Creation tervezőfeladattal
szegmentált objektum kiválasztását, és pl. az objektum tükrözését a páciensanatómia egyik
oldaláról a kezelendő oldalra.
Ezután elvégezheti a tükrözött objektum pozíciójának finomhangolását a képnézetekben.
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Bevezetés

9.1.1

Speciális objektumtervezési funkció

Fő képernyő

87. ábra

Funkciók áttekintése

170

Funkció

Magyarázat

Lásd

Listamező

Felsorolja az Object Creation tervezőfeladattal létrehozott
objektumokat, valamint az ebben a tervezőfeladatban hozzáa57. old.
dott objektumokat. Itt módosítható az objektumok láthatósága,
színe és tulajdonságai.

Mirror

Létrehozza egy, az Object Creation tervezőfeladattal szegmentált objektum tükörképét.

171. old.

Remove

Eltávolít egy objektumot a képállományból.

175. old.

Coarse

Elhelyez egy objektumot a képállományban nagy módosítások segítségével.

173. old.

Fine

Elhelyez egy objektumot a képállományban kis módosítások
segítségével.

173. old.

Position

Beállítja egy pont pozícióját, amely körül az objektumot forgatni lehet. Egy objektum forgásközéppontja elhelyezéséhez
174. old.
használja a nagyítóüveg ikont.

Reset

Visszaállítja egy forgatási pont pozícióját.

174. old.

Bone in 3D

Csontfelület megjelenítése a 3D nézetben. (A speciális 3D
megjelenítésekben nem áll rendelkezésre.)

175. old.

Show grid

Egy rácsot jelenít meg a nézetekben objektumok méréséhez.

175. old.
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9.2

Objektumok tervezése

Objektumok tükrözése

Általános információk
A Mirror funkció lehetővé teszi az Object Creation folyamán szegmentált objektum tükrözését a
képállomány megfelelő pozíciójához a kezelendő oldalon.

Kezdés előtt
Annak biztosítása érdekében, hogy egy szegmentált objektum szimmetrikusan legyen tükrözve a
kezelési oldalon, a program a közép-szagittális síkot használja referenciasíkként. Objektumok
tükrözése előtt győződjön meg arról, hogy a kép megfelelően be van igazítva a nézetben. Ha
szükséges, újraigazíthatja a képet a View and Adjustment tervezőfeladatban (lásd: 69. old.).

Objektum tükrözésének módja
Lépések
1.

Az Objects területen lévő objektumok listájáról válassza ki a tükrözendő objektumot.

2.

Kattintson a Mirror gombra.
A tükrözött objektum hozzáadódik az Objects területen lévő listához, és automatikusan
elhelyezésre kerül a képállományban mint az eredeti objektum tükörképe.

Megjelenítés a képnézetekben

①

②

88. ábra
Sz.

Magyarázat

①

Eredeti objektum

②

Tükrözött objektumok
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Objektumok ellenőrzése
Egy szegmentált objektum tükrözése az adatok között lévő objektumok voxeleinek
átméretezését okozhatja. Ez voxeladatok elvesztéséhez vezethet, olyan alakot vagy
térfogatot eredményezve, amely eltér az eredeti objektumtól. Gondosan vizsgálja meg a
másolt vagy tükrözött objektumokat.
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9.2.1

Objektumok elhelyezése

Objektum mozgatása durva beállítások segítségével

②

①

89. ábra
Lépések

1.

Válasszon ki egy objektumot az Objects területen lévő listáról (minden objektum áthelyezhető).
A megfelelő objektumon egy az objektum forgásközéppontját ábrázoló kék célkereszt jelenik meg.

2.

Kattintson a Coarse gombra.

3.

Az objektum fel, le, balra vagy jobbra mozgatásához helyezze az egérmutatót a forgásközépponthoz közel, amíg az egérjel kézként nem jelenik meg, és húzza az objektumot a
kívánt pozícióba ①.

4.

Az objektum forgásközéppontja körüli forgatásához helyezze az egérmutatót a forgásközépponton kívül úgy, hogy az egérjel nyíllal ellátott kézként jelenjen meg, és szükség szerint módosítsa a forgást ②.

Objektum mozgatása finom beállítások segítségével

①

②
90. ábra
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Lépések
1.

Válasszon ki egy objektumot az Objects területen lévő listáról (minden objektum áthelyezhető).
Megjelenik a megfelelő objektum forgásközéppontját ábrázoló kék célkereszt.

2.

Kattintson a Fine gombra.

3.

Az objektum fel, le, balra vagy jobbra mozgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet
szélére (felső, alsó, bal vagy jobb), és kattintson a nyíl szimbólumra ①.

4.

Az objektum forgásközéppontja körüli forgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet
sarkára, és kattintson a görbe nyíl szimbólumra ②.

A forgásközéppont elhelyezése
Minden objektum forgásközéppontja (kék célkereszt) áthelyezhető.
Lépések
1.

Válasszon ki egy objektumot az Objects területen lévő listáról.

2.

Kattintson a Position gombra.
A kiválasztott objektum forgásközéppontja most sárga színben jelenik meg.

3.

Kattintson közvetlenül a 2D képre vagy a 3D objektumra, hogy a forgásközéppontot az
objektum kívánt pontjára helyezze.
MEGJEGYZÉS. A Coarse vagy Fine funkciókkal ezután elforgathatja az objektumot az új
forgásközéppont körül.

A forgásközéppont megkeresése
Lépés
A kiválasztott objektum forgásközéppontjának megkereséséhez és annak megjelenítéséhez a nézet középpontjában kattintson a nagyítóüveg ikonra (a Position gomb jobb
oldalán).

A forgásközéppont visszaállítása
Lépés
Kattintson a Reset gombra a forgásközéppont visszaállításához az objektum középpontjába.
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9.2.2

További funkciók

Csont megjelenítése a 3D nézetben
A 3D nézetben a CT-képek alapján aktiválhatja egy csont felületét.
Lépés
A csont felületének megjelenítéséhez jelölje be a Bone in 3D jelölőnégyzetet az Objects területen.
A jelölőnégyzet kijelölésének megszüntetésekor egy standard 3D modell (lágyszövettel) jelenik
meg.
MEGJEGYZÉS. A megjelenítés egy példáját lásd: 82. old.

Rács megjelenítése
A 2D nézetben aktiválhat egy rácsot és azt pl. olyan objektumok méréséhez használhatja,
amelyeket tükrözni szeretne. A rács léptéke a nagyítástól függően változik.

91. ábra
Lépés
Jelölje be a Show grid jelölőnégyzetet az Objects területen.

Objektumok eltávolítása
Lépések
1.

Válasszon ki egy objektumot a listáról.

2.

Kattintson a Remove gombra.
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10 IRÁNYVONAL TERVEZÉSE
10.1

Irányvonal tervezése funkciók

Általános információk
Az Trajectory Planning lehetővé teszi a lehetséges útvonalak tervezését sebészi eszközök
számára a szkennelt képeken.

92. ábra

Rendelkezésre álló funkciók
Funkció

Magyarázat

Listamező

A képállományhoz hozzáadott irányvonalakat sorolja fel. Itt
módosíthatja az irányvonalak láthatóságát, színét és tulajdon- 57. old.
ságait.

New Trajectory...

Irányvonal hozzáadása a képállományhoz.

178. old.

Remove

Irányvonal eltávolítása a képállományból.

181. old.

Duplicate

Egy létező irányvonal másolása.

179. old.

Parallel...

Irányvonal létrehozása, amely párhuzamos egy már létező
irányvonallal.

180. old.

Target

Irányvonal célpontjának elhelyezése vagy lokalizálása.

178. old.

Entry

Irányvonal belépési pontjának elhelyezése vagy lokalizálása.

178. old.
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10.2

Irányvonalak létrehozása

Új irányvonalak hozzáadása és elhelyezése

Irányvonalak hozzáadása
Lépések
1.

Kattintson a New Trajectory... lehetőségre a Properties párbeszédablak megnyitásához
(lásd: 57. old.).

2.

Gépelje be a Name mezőbe az irányvonal nevét.
MEGJEGYZÉS. Ha nem nevez el egy irányvonalat, akkor ez Trajectory néven adódik
hozzá a listához, és a soron következő számot kapja.

3.

A Diameter mezőben adjon meg egy átmérőt az irányvonalhoz (milliméterben).

4.

Válasszon ki egy színt az irányvonalhoz.

5.

Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és az új irányvonal hozzáadásához a funkciók területén lévő listához.

Irányvonalak elnevezése
Minden irányvonalnak adjon egy egyedi nevet, hogy azt világosan azonosítani lehessen.

Irányvonalak elhelyezése
Lépések
1.

Válasszon ki egy irányvonalat a listáról a funkciók területén.

2.

Kattintson a Target gombra, majd pedig a képre a célpont elhelyezéséhez.
A célpont célkeresztként jelenik meg a képen.

3.

Kattintson az Entry gombra, majd pedig a képre a belépési pont elhelyezéséhez.
A belépési pont kör formájában jelenik meg, és a képen megjelenik az irányvonal is a belépési pont és a célpont között.
A megjelenített irányvonalakra a 182. old. láthatók példák.
MEGJEGYZÉS. A pontokat háromdimenziós szerkezetek felületén is elhelyezheti 3D nézetekben. Ha a 3D nézetben elhelyezi a cél- és belépési pontokat, utána ellenőriznie kell
az irányvonalat 2D nézetekben.

MEGJEGYZÉS. A pontok áthelyezéséhez az egérmutatót is használhatja, hogy a kívánt
pozícióba húzza a pontot.

Irányvonalak megtekintése
Egy irányvonal hozzáadása után megtekintheti az irányvonalat a képnézetekben, és ellenőrizheti
azt a 184. old. található leírás szerint.
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10.2.1

Irányvonalak másolása

Kezdés előtt
A kezelési tervnek legalább egy tervezett irányvonalat kell tartalmaznia.

Irányvonal-másolatok létrehozásának módja
Lépések
1.

Válasszon ki a listáról egy korábban meghatározott irányvonalat a funkciók területén.

2.

Kattintson a Duplicate gombra az irányvonal hozzáadásához a funkciók területén lévő
listához.
MEGJEGYZÉS. Alapértelmezetten a másolt irányvonal a már létező irányvonal szerint
lesz elnevezve, a Clone névvel és a soron következő számmal kiegészítve.

Másolt irányvonalak
A másolt irányvonalak befedik az eredeti irányvonalat. Az új irányvonalat a Target és Entry
gombokkal helyezheti át (lásd: 178. old.).
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10.2.2

Párhuzamos irányvonalak létrehozása

Kezdés előtt
A kezelési tervnek legalább egy tervezett irányvonalat kell tartalmaznia.

Párhuzamos irányvonalak létrehozásának módja
Lépések
1.

Kattintson a New Trajectory... lehetőségre a Properties párbeszédablak megnyitásához
(lásd: 57. old.).

2.

Adja meg az irányvonal nevét, átmérőjét és színét a 178. old. lévő leírás szerint.

3.

Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és az új irányvonal hozzáadásához a funkciók területén lévő listához.

4.

Adjon meg egy célpontot vagy egy belépési pontot az irányvonalhoz (lásd: 178. old.).

5.

Miután elhelyezte a cél- vagy belépési pontot, kattintson a funkciók területén lévő Parallel... gombra.

6.

7.

180

A Trajectories lapon válassza ki a párhuzamos
irányvonalhoz alapul szolgáló, már létező irányvonalat. Adja meg az irányvonal hosszát.
Nyissa meg a Properties párbeszédablakot az
irányvonal nevének, átmérőjének és színének megadásához, és válassza ki a képállományt.

Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és az új irányvonal hozzáadásához a funkciók területén lévő listához.
Az új irányvonal az eredeti irányvonallal párhuzamosan jelenik meg a képen.
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10.2.3

További funkciók

Irányvonalak eltávolítása
Lépések
1.

Válasszon ki egy irányvonalat a listáról.

2.

Kattintson a Remove gombra.

Cél- és belépési pontok megkeresése
Lépések
1.
2.

Válasszon ki egy irányvonalat a listáról.
Kattintson a Target vagy Entry gombon lévő nagyítóüveg ikonra.
A releváns pont a nézet közepén jelenik meg.
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10.3

Irányvonal megjelenítése és ellenőrzése

Irányvonal megjelenítése

Lehetséges megjelenítések
Az irányvonal cél- és belépési pontjainak megjelenítését a képnézetekben különböző azonosítók
képviselik, az éppen megjelenített szelethez/rekonstrukcióhoz viszonyított helyüktől függően.

④

⑤

⑥

⑧
⑦
③
②
①

⑨

93. ábra
Sz.

Tervezett pont

①

Síkban

②

Sík mellett

③

Síkon kívül

④

Teljes méret

⑤

Fél méret

⑥

Pont

⑦

Irányvonal pozíciója

⑧

Nézet pont

⑨

Szelet/rekonstruálás közepe

Irányvonal indikátorok
A metszéspont indikátor (az irányvonal kiemelt része) nincs összefüggésben a szken
vastagságával vagy az aktuális szöveti penetrációval. Az aktuális szöveti penetrációt a
Probe View funkcióval lehet meghatározni.
Az irányvonalhoz megjelenített átmérő az irányvonal-henger metszéspontját ábrázolja a
jelenlegi szelettel/rekonstrukcióval.
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Példa megjelenítésekre

①

②

③

④

⑤

⑥

94. ábra
Sz.

Megjelenítés

Magyarázat

①

Belépési pont

Az irányvonal belépési pontja.

②

Egyetlen, vastag vonal

Az irányvonal cél- és belépési pontjai a megjelenített szeleten
belül helyezkednek el (azaz az irányvonal a szeletsíkon belül
fekszik).

③

Pontozott vonal vastag
középrésszel

Az irányvonal áthalad az aktuális szeletsíkon, azonban a célés belépési pontok különböző szeleteken helyezkednek el.
A vastag középső rész jelzi azt a pontot, amelyben az irányvonal metszi ezt a szeletet.

④

Pontozott vonal vastag
véggel a belépési körnél

Az irányvonal belépési pontja ezen a szeleten helyezkedik el,
a célpont viszont egy másikon.
Az irányvonal vastag vége jelzi, hogy az irányvonal melyik
pontban metszi ezt a szeletet.

⑤

Pontozott vonal vastag
véggel a célpontnál

Az irányvonal célpontja ezen a szeleten helyezkedik el, a belépési pont viszont egy másikon.
Az irányvonal vastag vége jelzi, hogy az irányvonal melyik
pontban metszi ezt a szeletet.

⑥

Célpont

Az irányvonal célpontja.

Irányvonalak képállományokban
Mindegyik irányvonal ahhoz a szelethalmazhoz kapcsolódik, amelyben a célpont el van helyezve.
Egy irányvonalat egy másik képállományhoz kapcsolhat egy másik képállomány kiválasztásával
és a célpont ide történő áthelyezésével.
Az irányvonal kiválasztásával a Plan Content lapon, és a lap jobb oldalán megjelenített megfelelő
tulajdonságokra vonatkozó információk megtekintésével ellenőrizheti, hogy egy irányvonal melyik
szelethalmazhoz kapcsolódik.
Ha ezt követően kicseréli a szelethalmazt vagy módosítja a képfúziót az irányvonal
elhelyezése után, ellenőriznie kell annak pontosságát.
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10.3.1

Irányvonalak ellenőrzése

Általános információk
A Probe View lap az irányvonalak ellenőrzésében hasznos. Ez a lap képszeleteket jelenít meg az
irányvonal szögének (ferdeszög) nézőpontjából. Ez lehetővé teszi az irányvonal teljes pályájának
megtekintését, és annak biztosítását, hogy nem hatol át kritikus struktúrákon.
A képnézetekben minden tervezett irányvonalat ellenőrizni kell, pl. a Probe View vagy
Overview lap segítségével.

Az irányvonalak ellenőrzésének módja
Lépések
1.

2.

Aktiválja a Scrolling gombot.
Görgessen végig a szkennelt rekonstruálásokon a (képnézet bal alsó részén látható) páciensikon által jelzett tengely mentén.
A nézetsík és a célpont közötti távolság a Probe View lap jobb alsó nézetében jelenik
meg.

MEGJEGYZÉS. Irányvonalakat a Pan and Recenter gombbal is ellenőrizhet (lásd: 198. old.).

Irányvonal megjelenítése Probe View nézetben
Az alábbi képen egy példa látható az irányvonal ellenőrzésére a Probe View nézetben, ahol az
irányvonal áthatol egy éren.

95. ábra
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Irányvonal megjelenítése a szeletnézeten
Az alábbi kép ugyanazt az irányvonalat mutatja be, mint az előző ábra, de ezt a 4 Views lapon
tervezték. Itt viszonylag nehéz felismerni az irányvonal laterális áthaladását az éren.

96. ábra
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11 ESZKÖZTÁR FUNKCIÓK
11.1

Bevezetés

Áttekintés

Általános információk
Az eszköztár (a tervezési terület jobb oldalán) általános funkciókat biztosít, amelyeket egy
kezelési terv létrehozásakor lehet felhasználni.
Az eszköztár gombjainak elérhetősége a jelenlegi feladattól és a megjelenített szkennelt kép
típusától függ.

Az eszköztár funkciók aktiválása
Miután rákattint egy eszköztár gombra a megfelelő funkció aktiválásához, a gomb sárga színben
jelenik meg. Az inaktív gombok kék színben jelennek meg.
MEGJEGYZÉS. Egy eszköztár gomb szürkítve jelenhet meg, például, ha nem alkalmazható a
betöltött adatokra.
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11.2

Képállomány kiválasztása

Áttekintés

Általános információk
A Slice and image set selection funkció lehetővé teszi a képnézetekben megjelenítendő
képadatok kiválasztását.

Hozzáférés a kiválasztáshoz
Lépés
Kattintson a Slice and Image Set Selection gombra.
A Set Selection párbeszédablak megnyílik.

Set Selection párbeszédablak

②

①

③

97. ábra

Képek kiválasztásának módja
Lépések
1.

2.

3.

188

A rendelkezésre álló képállományok listájáról ② válassza ki a megjelenítendő képállományt.
A rendelkezésre álló képszeletek megtekintéséhez használja a görgetősávot a bal oldali
nézetben ①.
Az egérmutatót a jobb oldali képnézetre ③ is helyezheti, hogy végiggörgessen az egyes
szeleteken.
Kattintson az OK gombra választása megerősítéséhez, és a szeletek megjelenítéséhez a
képnézetekben, a tervezési területen.
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11.3

Általános opciók

Áttekintés

Általános információk
Az Options funkció lehetővé teszi a képnézetekben megjelenített képek megjelenítésének és
tájolásának beállítását.

Hozzáférés a megtekintési opciókhoz
Lépés
Kattintson az Options gombra a Viewing Options lapok megnyitásához.

Options lapok

①

②

③

98. ábra
Fül

Lásd

①

Viewing Options

190. old.

②

3D Thresholding

194. old.

③

3D Clipping

195. old.

Sz.

MEGJEGYZÉS. A fülek elérhetősége az éppen végzett tervezési feladattól függ.
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11.3.1

Megtekintési opciók

Viewing Options lap

②

①

③
④

99. ábra
Sz.

Opció

Lásd

①

Image Display

190. old.

②

3D Objects

191. old.

③

3D Plane View Options

191. old.

④

Measurements

192. old.

Image Display

100. ábra
Opciók
Ha aktiválja a Use image interpolation funkciót, a szoftver interpolálja a szkennelt képek pixeleit, ami jobb képmegjelenítést eredményez.
A Display Orientation opciókból válassza ki a tájolást, amellyel dolgozni szeretne, vagy a képtájolást, amely egyezik a műtőasztalon lévő páciens tervezett tájolásával.
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3D Objects

101. ábra
Opciók
Válassza ki a Show 3D objects in 2D views opciót az objektumok háromdimenziós megjelenítésének engedélyezéséhez (pl. amelyeket az Object Creation tervezőfeladattal hoztak létre) a
2D nézetekben.

Válassza ki a Show only contours beállítást 3D objektumok csak körvonalként való megjelenítéséhez (bal kép).
Ha a kijelölést megszünteti, a 3D objektumok kitöltve jelennek meg (jobb oldali kép).

Válassza ki a Show Trajectory Diameter opciót az irányvonal megjelenítéséhez az irányvonaltervezés alatt meghatározott átmérője szerint (lásd: 178. old.).
Válasszon a következő Contour Thickness opciók közül az objektum körvonalai szélességének
meghatározásához:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D sík megtekintési opciók

102. ábra
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Válasszon a következő opciók közül, hogy a megfelelő síkot 3D nézetben jelenítse meg:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane

103. ábra
MEGJEGYZÉS. Az eredmények megtekintéséhez aktiválja a Planes párbeszédablakot a View Types gombbal (lásd: 76. old.).

Mérések: Display Ruler

104. ábra
Lépés
Válassza ki a Display ruler in 2D views opciót egy skála aktiválásához (milliméterekben) az
axiális, koronális és szagittális képnézetek jobb oldalán.
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Mérések: Coordinate System

105. ábra
A Coordinate System legördülő listáról kiválaszthatja a használandó koordinátarendszert a
Measure Distances, a Measure Angles funkciók (lásd: 207. old.) vagy a Measure Values/
Hounsfield Unit funkciók (lásd: 205. old.) használata közben.
MEGJEGYZÉS. A kiválasztott koordinátarendszer megjelenítése a 206. old. kerül ismertetésre. A
koordináta rendszer opcióinak leírása a következő oldalon olvasható.

A koordinátarendszer opciói
Opció

Magyarázat

No Coordinates

Koordináták nincsenek megjelenítve

AC/PC

A koordinátarendszer az AC/PC rendszerhez van igazítva az AC/PC lokalizálás meghatározása szerint

DICOM

DICOM szabvány szerinti koordinátarendszer

IEC61217

Az IEC 61217 szerinti koordinátarendszer

Headring

Koordinátarendszer a fejgyűrű/lokalizálóeszköz kombináció szerint

Brainlab Image
Set

A Brainlab belső koordinátarendszere

RTOG

Az RTOG szerinti koordinátarendszer
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11.3.2

3D Thresholding

Általános információk
Ezen a lapon meghatározhatja a küszöböt az olyan szürkeárnyalatok tartományához, amelyeket a
kiválasztott képállomány 3D modelljének kiszámításához használnak.
A képállománytól függően az értékek a következő módon jelennek meg:
• CT: Hounsfield egységek (HU)
• MR és SPECT: Szürkeárnyalatok
• PET: Standardizált felvételi értékek (SUV)
MEGJEGYZÉS. Az értékekre vonatkozó további adatokat a 205. old. találja.

A küszöb meghatározása

106. ábra
Lépések

1.

A küszöb módosításához használja a következő opciókat:
• Használja a csúszkasávot a leképezési funkcióban (a képernyő jobb alsó sarkában)
• Gépelje be az értéket a Threshold mezőbe a leképezési funkció alá
• Válassza ki az előre meghatározott küszöbtípust a legördülő listáról (Skin vagy Bone,
csak CT-képállományokhoz)

2.

A létrehozott 3D modell előnézetének létrehozásához kattintson a nézet frissítésére a
képernyő bal alsó sarkában.

A küszöb visszaállítása
Lépés
A küszöb visszaállításához az alapértelmezett bőr/csont értékre kattintson a Reset
Threshold gombra a 3D Thresholding párbeszédablakban.
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11.3.3

3D Clipping

Általános információk
Ezen a fülön meghatározhatja a kép képnézetekben megjelenítendő részét, a következő módon:
• Helyezzen el egy keretet a képrész köré, amelyet ki szeretne zárni a 3D nézetből (Enable
Clipping Range)
• A 3D modell egy körnegyedének a kizárása a képállomány egy keresztmetszetének
megjelenítéséhez (Enable Cubic Cut)

Vágási terület meghatározása

107. ábra
Lépések
1.

2.

Kattintson az Enable Clipping Range gombra.
A felső képnézetekben megjelenik egy kék keret.
Ha még nincs engedélyezve, kattintson az Adjust Clipping Range/Cubic
Cut gombra az eszköztárban.

3.

Helyezze az egérmutatót a keretre és állítsa be úgy, hogy az vegye körül a 3D nézetből
kizárandó területet.

4.

A létrehozott 3D modell előnézetének létrehozásához kattintson a nézet frissítésére a
képernyő bal alsó sarkában.
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Kocka alakú kivágás meghatározása

108. ábra
Lépések
1.

2.

196

Kattintson az Enable Cubic Cut gombra.
A felső képnézetekben megjelenik egy kék keret.
Ha még nincs engedélyezve, kattintson az Adjust Clipping Range/Cubic
Cut gombra az eszköztárban.

3.

Válassza ki a 3D nézetből kizárandó körnegyedet:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4.

Kattintson a körnegyed valamelyik szélére, és állítsa be a szögeket a 3D megjelenítésből
kizárandó terület meghatározására.

5.

A létrehozott 3D modell előnézetének létrehozásához kattintson a nézet frissítésére a
képernyő bal alsó sarkában.
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11.4

Képek megtekintése

Képek tallózása és görgetése

Általános információk
A tallózási és görgetési irány megfelel a kiválasztott megjelenítési tájolásnak (lásd: 190. old.), és a
nézet bal alsó sarkában levő páciensikon képviseli.

Szeletek tallózása
A Browse Slice és Browse Slices gombok azokban a nézetekben állnak rendelkezésre,
amelyek eredeti képszeleteket vagy szeletrekonstrukciókat jelenítenek meg (lásd: 59. old.).
Opciók
Egy szeletenként történő előre- vagy hátralépéshez kattintson a Browse Slice
gombra.
Kattintson a Browse Slices gombra 3 vagy 7 szelettel történő előre- vagy hátralépéshez (pl. a 4 Views vagy 8 Views lapokon).

Képek közötti görgetés
A görgetési funkció a választott fültől függően változik:
• Depth Scrolling: a rekonstruált nézetekben ezzel a gombbal a szkennelési rekonstrukciók
között lehet görgetni
• Slice Scrolling: a szeletnézetekben ezzel a gombbal a rendelkezésre álló szeletek között lehet
görgetni (hasonló a szelettallózás funkcióhoz)
Lépések
1.

Kattintson a scrolling gombra annak aktiválásához.

2.

Tartsa lenyomva a bal egérgombot és mozgassa az egérmutatót felfele vagy lefele a kiválasztott képen a kívánt mélység vagy szelet megjelenítéséhez.

3.

A funkció letiltásához kattintson újból a gombra.

MEGJEGYZÉS. Az eredeti szelettávolság különbözik a rekonstruálásokhoz használt
szelettávolságoktól.
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11.4.1

Pan and Recenter

Általános információk
A Pan and Recenter funkció lehetővé teszi a következőket:
• Különleges síkok megtekintését a képállományban
• A kép húzását, hogy egy bizonyos területet jobban meg tudjon vizsgálni

A pásztázás és újraközpontozás használata
Lépések
1.

Kattintson a Pan and Recenter gombra a képeken lévő kék vonalak által jelölt
függőleges és vízszintes síkok megjelenítéséhez.

2.

• Egy bizonyos sík megtekintéséhez, kattintson az egérmutatóval egy (síkot jelképező)
vonalra és húzza azt a kívánt területre.
• A síkok egyidejű mozgatásához kattintson a két vonal egymást keresztező pontjára, és
húzza a vonalakat a kívánt pozícióba.
A nézet újra lesz központozva az új pozícióhoz.

3.

A kép egy bizonyos területének megvizsgálásához, helyezze az egérmutatót a képre (az
egérmutató kéz jelként jelenik meg), és húzza a kívánt pozícióba.
A Zoom In funkciót is használhatja (lásd: 199. old.) a pásztázási funkcióval együtt a kép
jobb megvizsgálásához.

4.

A funkció letiltásához kattintson újból a gombra.

További módszerek nézetek központozására
Opciók
Az ikonkeresésre kattintva arra a pontra központozza a nézetet, amelyet
a funkciók területén választott ki.
MEGJEGYZÉS. Az ikonkeresés a pontregisztrálás és a irányvonal-tervezés alatt áll rendelkezésre.
A nézet megfelelő központozásához kattintson duplán közvetlenül a
funkciók területén levő listán megjelenő elemre. Például, irányvonal tervezésekor központozhatja a nézetet akár a célpontra, akár a belépési
pontra.
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11.4.2

Képek nagyítása

Nagyítás
Gomb

Magyarázat
A Zoom In gombra kattintva a megjelenített kép felnagyítható.
Egy bizonyos vizsgált terület felnagyításához:
• Helyezze az egérmutatót arra a területre
• A bal egérgombot lenyomva tartva húzza át az egeret egy választási keret megnyitásához
• Engedje el az egérmutatót a felnagyított vizsgált terület megjelenítéséhez
A Zoom Out gombra kattintva áttekintést kaphat az egész képről.

MEGJEGYZÉS. Ha a jobb egérgombbal kattint a nézetre a Zoom In módban, felnagyíthatja a
képet. Ha a jobb egérgombbal kattint a Zoom Out módban, lekicsinyítheti a képet.
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11.5

Windowing

Az ablakozás alapjai

Általános információk
Az ablakozási beállításokat a szürkeárnyalatos szint elosztásának módosítására használhatja a
megjelenített képeken, ily módon javítva a szerkezetek láthatóságát vagy kontrasztját.
Az ablakozási beállításokat axiális, szagittális és koronális nézetekben módosíthatja.

Az ablakozási beállítások módosítása
Lépések

1.

Kattintson a Windowing gombra az engedélyezéséhez.

2.

A jelenlegi beállítások megtekintéséhez, kattintson a nézetre és tartsa lenyomva a bal egérgombot, hogy megjelenítse egy leképezési funkciót.
MEGJEGYZÉS. Amint elengedi a bal egérgombot, a leképezési funkció eltűnik.

3.

200

A funkció letiltásához kattintson újból a gombra.
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11.5.1

Advanced Windowing

Általános információk
Az Advanced Windowing funkció speciális opciókat biztosít a szürkeárnyalatos eloszlás
módosításához, hogy egyszerűbb legyen megkülönböztetni a csontszerkezetet vagy a
jelölőpontokat a lágyszövettől.
A képállománytól függően az értékek a következő módon jelennek meg:
• CT: Hounsfield egységek (HU)
• MR és SPECT: szürkeárnyalatok
• PET: standardizált felvételi értékek (SUV)
MEGJEGYZÉS. Az értékekre vonatkozó további adatokat a 205. old. találja.

A speciális ablakozás aktiválása
Lépés
Kattintson az Advanced Windowing funkcióra a Windowing párbeszédablak megnyitásához.

Képernyő-elrendezés

①

⑨
⑧

②

③
④
⑤
⑥
⑦

109. ábra
MEGJEGYZÉS. A képfúzió alatt (lásd: 117. old.) két lap (Windowing Amber és Windowing
Blue) van megadva, ami lehetővé teszi egyéni ablakozási beállítások megadását mindegyik
képállományra.
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Képernyő magyarázata
Sz.

Terület

Magyarázat

①

Jelenlegi kép

Egy eredeti szelet a jelenlegi képállományból.

②

Preview

A megadott beállítások szerint módosított szelet előnézete.

③

Windowing Region of Interest
funkció

A képállomány egy bizonyos területéről vett szürkeárnyalatok alkalmazása az egész képállományra.

④

Color Tables

Színséma-opciók:
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤

Előre meghatározott ablakozási értékek kiválasztása:
• Current Windowing: Az ablakozási beállítások visszaállítása azokra
az értékekre, amelyeket a párbeszédablakba történő első belépéskor
határoztak meg
Predefined
• Radiology Defined: A kép készítésekor meghatározott beállítások alWindowing Setkalmazása
tings
• Bone: Beállítások alkalmazása lágyszövet kiiktatásához és a csont
sokkal élesebb megjelenítéséhez (csak CT-képállományok)
• Full Range: A szkenner által rögzített szürkeárnyalatok/Hounsfield
egységek teljes tartományának alkalmazása

⑥

Inverse jelölőnégyzet

Lehetővé teszi a színmegjelenítés megfordítását az alapértelmezett beállítás megfordításával, hogy például a levegő fehérben és a csont feketében jelenjen meg. Ez hasznos a kontraszt javításához egy objektum
létrehozása előtt (lásd: 133. old.).

⑦

Level és Width
csúszkasávok

Itt módosíthatja a szürkeárnyalatos szintet és szélességet.

⑧

Leképezési
funkció

Grafikailag ábrázolja a Hounsfield egységek / szürkeárnyalatok eloszlását a képadatokon.

⑨

Zoom jelölőnégyzet

Egy adott területre korlátozza a Hounsfield egységek / szürkeárnyalatok
eloszlásának grafikai ábrázolását.

A szürkeárnyalatos színt és szélesség beállítása
Opciók
A kép ablakozási központjának módosításához:

• Gépelje be az értéket a Level mezőbe, vagy
• Mozgassa a csúszkát, amíg meg nem jelenik a kívánt érték
A kép ablakozási szélességének módosítására:

• Gépelje be az értéket a Width mezőbe, vagy
• Mozgassa a csúszkát, amíg meg nem jelenik a kívánt érték
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A szürkeárnyalatos eloszlási szélesség módosítása

①

②

③

110. ábra
Opciók
Az értékek módosításához:
• Gépelje be a Right és Left értékeket közvetlenül a megadott mezőkbe, vagy
• Használja az egérmutatót a bal ② és/vagy jobb oldali értékcsúszka ③ mozgatására, amíg a
kívánt értékek meg nem jelennek a megfelelő mezőkben.
A szürkeárnyalatos eloszlás grafikai ábrázolásának korlátozásához egy bizonyos területre, oly
módon, hogy az ablakozást pontosabban meg lehessen határozni, jelölje be a Zoom ① jelölőnégyzetet.

Az ablakozás használata a vizsgált területen
Ez az opció lehetővé teszi egy bizonyos terület meghatározását a képállományban, majd a
szürkeárnyalatok alkalmazását erre a területre az adathalmaz kiegészítésére.
Lépések

1.

Kattintson a Windowing Region of Interest gombra annak
engedélyezéséhez.

2.

A Preview ablakban az egérmutatóval rajzoljon egy keretet
a terület köré, amelyben ki szeretné választani az ablakozási beállításokat.
MEGJEGYZÉS. A képen a Preview területen is rákattinthat
a kívánt helyre.
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Lépések

3.

4.

204

Engedje el a bal egérgombot, hogy megtekintse a kiszámított előnézeti eredményeket.
A program az adott terület minimális és maximális értékeit a
Level és Width csúszkákra és a Left és Right mezőkre alkalmazza.

Kattintson az OK gombra a kiválasztott terület szürkeárnyalatainak az egész képre történő alkalmazásához.
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11.6

Mérési funkciók

Hounsfield egységek/szürkeárnyalatok mérése

Általános információk
A Measure Hounsfield Units és Measure Values funkciók lehetővé teszik a Hounsfield
egységek vagy a szürkeárnyalatok mérését egy képszelet legfeljebb három pontján.
Gomb

Magyarázat
A Measure Hounsfield Units a CT-képállományokhoz jelenik meg.

A Measure Values egyéb képállományokhoz jelenik meg (pl. MR, SPECT, PET).

Mértékegységek
Mértékegység

Magyarázat

A diagnosztikai CT képalkotásban a sűrűségi adatokat nemzetközi
Hounsfield egységekben (HU) mérik fel a következő intervallumban:
HU (Hounsfield egy- -1024 és 3071 között, ahol 0 a víz értéke (1,0 g/cm3) és -1000 a levegő
értéke.
ségek)
A neurológiai CT képalkotás esetében az agyszövet körvonalazására általában 40 HU-s szintet és 100 HU-s szélességet használnak.
Szürkeárnyalatok

A szürkeárnyalatok megjelenítési intervalluma:
• 0 (fekete) és 255 (fehér) között 8 bites képekre
• 0 (fekete) és 65 535 (fehér) között 16 bites képekre

FA értékek

A frakcionális anizotrópia mértékegységére utal, és értékei a 0 - 1 intervallumban mozognak.

ADC mérés (látszólagos diffúziós koeffi- Mm²/mp-ben kifejezve.
ciens)

SUV (standardizált
felvételi értékek)

A PET aktivitás felmérésének szemikvantitatív módja egy adott fókuszpontban.
A standard felvételi értékek számításának alkalmazása PET szkennelésekben az iPlan programban a következő kiadványon alapul:
„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.”

A szürkeárnyalatok/Hounsfield egységek mérése
Lépések
1.

Kattintson a mérési gombra (Measure Hounsfield Units vagy Measure Values).

2.

Kattintson az egérmutatóval a szelet bármely pontjára a vonatkozó érték megjelenítéséhez a kiválasztott pontban.
Az érték dinamikus frissítéséhez, tartsa lenyomva a bal egérgombot, és mozgassa az
egérmutatót a képen.
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Lépések
3.

Kattintson újból a gombra a letiltásához, és a megjelenített érték eltávolításához a képnézetből.

Megjelenített értékek
Az iPlan csak pixelenként jelenítheti meg a szürkeárnyalatos/Hounsfield egység/SUV adatokat,
amint azt a szkenner kiszámította és exportálta. Legyen különösen körültekintő az adat
értelmezésekor, és győződjön meg helyességéről. Például, a kúpsugár CT adatai vagy a forgási
angiográfiai adatok nem tartalmazzák a tényleges HU értékeket.
A megjelenített Hounsfield egység értékének pontosságáért a felhasználó a felelős.

Mivel a standard felvételi értékek (SUV) változhatnak a használt PET szkennertől függően,
használat előtt mindig hasonlítsa össze a megjelenített értékeket közvetlenül a szkennerből
kapott SUV-értékekkel.

Koordinátarendszer megjelenítése
Ha az eszköztárban engedélyez egy mérési funkciót, majd rákattint a képállományra, a program is
megjeleníti a képállomány koordinátáit a kiválasztott pontban a Viewing Options lapon
meghatározott koordinátarendszer szerint (lásd: 193. old.).

①
②
③

111. ábra
Sz.

Magyarázat

①

Ez a vonal mutatja a vonatkozási pontot, amelyen a koordináta rendszer alapszik. Ebben
az esetben a #7-tel jelölt axiális MR-képállomány (a Brainlab Image Set van kiválasztva
koordinátarendszerként a Viewing Options lapon).
Ha pl. a Headring opciót választotta koordinátarendszerként a Viewing Options lapon,
akkor ez a vonal a síkhoz kiválasztott fejgyűrűt jelzi.

②

A képállomány kiválasztott pontjának X, Y, Z koordinátái.

③

Mérési érték a kiválasztott ponthoz.

MEGJEGYZÉS. Az itt megjelenített koordináták, különösen amelyeket a Headring opcióhoz
jelenítettek meg, nem a körív beállítására szolgálnak. Csak a körív-beállítások párbeszédablakból
vagy nyomatból származó koordináták használandók a kezelés elvégzéséhez. A koordináta
rendszer megjelenítése csak megtekintésre szolgál.
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11.6.1

Távolság és szög mérése

Távolságok mérésének módja
A Measure Distances funkció lehetővé teszi a kép legfeljebb három képpontja közötti távolság
mérését.
Lépések
1.

Kattintson a Measure Distances gombra annak engedélyezéséhez.

2.

Kattintson az egérmutatóval az adathalmaz két pontjára.
A program kiszámítja és megjeleníti a pontok közötti távolságot milliméterben.
MEGJEGYZÉS. Áthelyezhet pontokat úgy, hogy rákattint az egérrel a kiválasztott pontra,
és áthúzza azt egy új helyre.

3.

Kattintson újból a gombra a letiltásához, és a megjelenített érték eltávolításához a képnézetből.

Szögek mérése
A Measure Angles funkció lehetővé teszi a kép bármely három pontja közötti szög mérését.
Egyidejűleg legfeljebb három pont három csoportja jeleníthető meg.
Lépések
1.

Kattintson a Measure Angles gombra annak engedélyezéséhez.

2.

Kattintson az egérmutatóval a kép három pontjára.
A program kiszámítja és megjeleníti a kiválasztott pontok közötti szöget.
MEGJEGYZÉS. Áthelyezhet pontokat úgy, hogy rákattint az egérrel a kiválasztott pontra,
és áthúzza azt egy új helyre.

3.

Kattintson újból a gombra a letiltásához, és a megjelenített érték eltávolításához a képnézetből.
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Címkével ellátott pontok

11.7

Címkével ellátott pontok

Pontok hozzáadása és eltávolítása

Általános információk
Az Add/Remove Points gomb lehetővé teszi iránypontok megadását a képállományban. Ezt a
funkciót a vizsgált pontok kiemeléséhez használhatja a műveleten belüli navigálás alatt, egy
Brainlab navigálási program segítségével.

Pontok hozzáadása
Lépések

1.

208

Kattintson az Add/Remove Points gombra.

2.

A bal egérgombbal kattintson közvetlenül a képre, oda ahova el akarja helyezni a pontot.
Megnyílik a Properties párbeszédablak.

3.

Az Image Set mezőben válassza ki a képállományt, amelyben a pontot el akarja helyezni.

4.

A Name mezőben adja meg a pont nevét.
MEGJEGYZÉS. Ha nem nevezi el a pontot, akkor ez Labeled Point formájában adódik
hozzá a listához, és szekvenciális számozást kap.

5.

A színpalettáról válassza ki a pont színét.

6.

Ha olyan, címkével ellátott pontok csoportjait szeretné meghatározni, amelyek pl. egy bizonyos struktúrához tartoznak, kattintson a New Groups... gombra, és ennek megfelelően nevezze el a csoportot.

7.

Kattintson az OK gombra beállításai megerősítéséhez és a pont megjelenítéséhez a képnézetekben.
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Megjelenített pontok

112. ábra

Pontok kezelése
Amint hozzáadta a pontokat a kezelési tervhez, a Plan Content lapon kezelheti azokat (lásd: 92.
old.).

Pontok eltávolítása
Lépések

1.
2.

Kattintson az Add/Remove Points gombra.
A jobb egérgombbal kattintson közvetlenül arra a pontra, amelyet el szeretne távolítani.
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Pillanatfelvételek

11.8

Pillanatfelvételek

Áttekintés

Pillanatfelvételek készítése képernyőről
Lépés
Kattintson a Screenshot gombra pillanatfelvétel készítéséhez a jelenlegi képernyőről.

Mentett pillanatfelvételek képernyőkről
Ha az egérmutatót ráhelyezi a Screenshot gombra, megjelenik egy elemleírás üzenet ①, amely
megjelöli azt a mappát, ahova a pillanatfelvételek el lesznek mentve (a Screenshots nevű
almappa a Brainlab mappában, amelyet a Brainlab támogatás hozott létre).
A tárolási elérési út általában a F:\Brainlab\Screenshots.

①

113. ábra
MEGJEGYZÉS. A képernyőkről készült pillanatfelvételek az Other Images lapon is megjelennek
(lásd: 87. old.), ahol rendelkezésre állnak az exportáláshoz.

Páciens adatainak védelme
A páciens neve minden képernyőről készült pillanatfelvételen megjelenik. A páciens adatainak
védelme érdekében gondoskodjon arról, hogy minden, képernyőről készült pillanatfelvételt csak
az illetékes egészségügyi személyzet tekinthessen meg.
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12 TERVEK MENTÉSE
12.1

Kezelési terv mentése

Áttekintés

Általános információk
A kezelési terv mentéséhez speciális Brainlab adatformátumban használhatja az eszköztár Save
Treatment Plan gombját a kezelési terv későbbi felülvizsgálata vagy a terv több fázisra való
felosztása céljából.
A kezelési terv minden tervezőfeladat után menthető.
A Save and Export tervezőfeladaton keresztül exportálhatja is a kezelési tervet egy attól eltérő
adatformátumban, mint amelyikben betöltötte azt. Az exportálási opciók leírását a 217. old.
találja.
Ha megnyit egy kezelési tervet, vagy a jelenlegi kezelési terv módosításainak mentése
nélkül lép ki a programból, ezek a módosítások elvesznek, és nem lehet őket visszaállítani.

Automatikus mentési eljárás
Az iPlan automatikusan mentheti az aktuális kezelési tervet, és kiléphet az alkalmazásból, ha a
program egy bizonyos ideig inaktív, felhasználói beavatkozás nélkül. Ebben az esetben a program
következő megnyitásakor kiválaszthatja a tervet (Automatically Saved néven) a Plans
párbeszédablakban (lásd: 37. old.).
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12.1.1

Módosítások mentése

A mentés módja

114. ábra
Lépések
1.

212

Kattintson az eszköztár Save Treatment Plan gombjára a Save As... párbeszédablak megnyitásához.

2.

A Plan State legördülő listán adja meg a terv állapotát (Planning in progress, Ready to
review vagy Planning finished).
MEGJEGYZÉS. Az állapot a kezelési terv következő megnyitásakor megjelenik. Ha szeretne további tervállapot-opciókat, vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal.

3.

Gépelje be a terv nevét és leírását a megadott mezőkbe.
Gépelje be a tervező nevét a Changed by mezőbe.

4.

Kattintson a Save mezőbe a párbeszédablak bezárásához és a visszatéréshez az előző
iPlan képernyőhöz.
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Képadatok kijelölésének megszüntetése

115. ábra
Ha memóriaproblémákat tapasztal, a fájl méretét szeletek kijelölésének megszüntetésével
csökkentheti.
MEGJEGYZÉS. Csak olyan szeleteket zárjon ki, amelyek nem tartalmaznak tervezési tartalmat.
Lépések
1.

A Save As... párbeszédablakban válassza ki a Select Content lehetőséget.

2.

Szükség szerint szüntesse meg a képállomány kijelölését.

3.

Kattintson a Save mezőbe a párbeszédablak bezárásához és a visszatéréshez az előző
iPlan képernyőhöz.

További opciók
Opciók
Ha törölni akar egy kezelési tervet, válassza ki a tervet a listáról, és kattintson a Delete gombra.
Jelölje be a Show all plan versions jelölőnégyzetet a különböző szakaszokban ugyanazzal a
névvel automatikusan, vagy kézileg mentett tervek megjelenítésére.
Ha naplófájlt akar megjeleníteni, amely kiegészítő információkat tartalmaz az eddig megtett lépésekről, kattintson a Logfile... gombra (lásd: 22. old.).
A kezelési terv más adatformátumban való exportálásához kattintson az Archives gombra
(lásd:214. old.).
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12.1.2

Könyvtárbeállítások módosítása

Beállítások módosítása
A kezelési terv adatai egy előre konfigurált könyvtárba lesznek elmentve. Ha szükséges,
módosíthatja a könyvtár különböző beállításait.

116. ábra
Lépések
1.

Kattintson az Archives gombra a Save Archives párbeszédablak megnyitásához.

2.

Válassza ki a módosítani kívánt archívumot.

3.

Kattintson a Settings gombra a Brainlab format párbeszédablak megnyitásához (lásd
fentebb).

4.

• A Data path mezőben kattintson a Browse gombra a vonatkozó hálózati vagy helyi
elérési úthoz való navigálás érdekében.
• Másik lehetőségként gépelje be a fájl elérési útját a páciensadatokhoz.

5.

Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket a vonatkozó mentésbeállítások alkalmazásához:
• Use compressed and packed file format for removable devices: a cserélhető USBmeghajtók esetében felgyorsítja az archiválást.
• Reduce transfer time for removable devices: a cserélhető eszközök esetében felgyorsítja az archiválást, mellőzve a navigáláshoz nem használt nyersadatokat.
• Delete existing patient data in target folder: megtisztítja a cserélhető eszközt.

6.

A fájl elérési útja érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra.

7.

Kattintson az OK gombra beállításai megerősítéséhez és a Save As... párbeszédablakba
való visszatéréshez.

Ha az iPlan alkalmazást a Content Manager program segítségével akarja elindítani, az
adatokat ugyanabban az archívumban kell tárolni, amelyből betöltötték őket. Ellenkező
esetben a tervezési eredmények nem lesznek elérhetők a Brainlab Elements alkalmazással
való további használatra.
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12.2

Terv mentése az iPlan RT Image programmal való
használathoz

Az iPlan RT Image programmal való kompatibilitás

Általános információk
Az iPlan 3.0 kompatibilis az iPlan RT Image 4.1 programmal. Mielőtt azonban olyan tervet töltene
be az iPlan RT Image 4.1 programba, amely iPlan 3.0 programban készült, vegye figyelembe az
ebben a szakaszban tárgyalt témákat.

Lokalizált képállományok
Ha olyan lokalizált képállományt tölt be az iPlan RT Image 4.1 programba, amely figyelmen
kívül hagyott köztes szeleteket tartalmaz (olyan szeleteket, amelyeket egy lokalizált
szeletsorozaton belül figyelmen kívül hagytak (lásd: iPlan Stereotaxy Felhasználói
kézikönyv), akkor delokalizálni kell a képállományt, majd újra lokalizálni az iPlan RT Image
programban. Figyelmen kívül hagyott köztes szeletek használata ellenjavallt a
sugárterápiás tervezésben.
Ha több lokalizációt tölt be az iPlan RT Image 4.1 programba egy iPlan Stereotaxy 3.0
programban mentett kezelési terv segítségével, akkor a felhasználó nem tudja
meghatározni a sztereotaktikus hivatkozást az iPlan RT Image programban, mivel az az
iPlan Stereotaxy programban volt megadva. A páciens sérülésének elkerülése érdekében
(helytelen sztereotaktikus koordináták alkalmazásának eredményeként az iPlan RT Image
programban) ne töltsön be többszörös lokalizációt az iPlan RT Image programba. Például
delokalizálhatja az irreleváns lokalizációkat, mielőtt mentené a tervet az iPlan Stereotaxy
programban, vagy miután betöltötte az iPlan RT Image programba. Ezután újra elvégezheti
az iPlan RT Image 4.1 lokalizálást.

Koordináták megjelenítése
Amikor valamelyik iPlan alkalmazásból származó adatot egy másik iPlan alkalmazás
bemeneti adataként használ, a fejgyűrű/lokalizálóeszköz koordinátái különböző anatómiai
pozíciókra utalhatnak attól függően, hogy melyik képállományt használjuk sztereotaktikus
referenciaként, meghatározva ezzel a fejgyűrű/lokalizáló koordinátarendszerét/eredetét.
Gondoskodjon az átvitt adatok anatómiai pozíciójának ellenőrzéséről.

Tervezett objektumok
Ha a kezelési terv előre megtervezett objektumokat tartalmaz, készítse elő exportálásra az
objektumokat a Prepare for Export... funkció használatával, mielőtt elmentené a tervet az
iPlan 3.0 programban. A funkció használati feltételeinek leírása a 217. old. található.
Ellenkező esetben a kezelési tervet nem lehet betölteni az iPlan RT Image 4.1 programba.
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13 A TERV EXPORTÁLÁSA ÉS
AZ iPLAN BEZÁRÁSA
13.1

Exportálás: Standard Brainlab formátum

Exportálás Standard Brainlab formátumba

Általános információk
Ez a beállítás lehetővé teszi a kezelési terv exportálását egy Brainlab navigációs programban való
felhasználáshoz.

Hozzáférés az exportáláshoz
Lépések
1.
2.

Kattintson a Go to... gombra a Navigator területen az iPlan Navigator megnyitásához.
Kattintson a Save and Export gombra a Save Archives párbeszédablak megnyitásához.

3.

Kattintson a New Archives gombra a New Archive párbeszédablak megnyitásához.

4.

Válassza a Standard Brainlab beállítást, és kattintson a Next gombra.
Megnyílik a Brainlab Standard párbeszédablak, ahol megadhatja az archiválási beállításokat.
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Archiválási beállítások meghatározása

117. ábra
Lépések

218

1.

A Brainlab Standard párbeszédablakban gépelje be az archívum nevét az Archive Name mezőbe.

2.

Egy új könyvtár megadásához, amelybe adatokat menthet, kattintson a Browse gombra,
hogy a Data Path mezőben a megfelelő hálózati vagy helyi elérési úthoz navigáljon.
Másik lehetőségként gépelje be a fájl elérési útját.

3.

A Platform legördülő listáról válassza ki az exportálási platformot (pl. Cranial Essential
1.x).
MEGJEGYZÉS. Egy kezelési terv sikeres betöltéséhez a navigációs rendszerbe, válaszsza ki a helyes exportálási platformot és exportálási helyet.

4.

Az After successful export menüpontban:
• Jelölje be a Close iPlan jelölőnégyzetet az iPlan exportálást követő bezárásához.
• Jelölje be a Start follow-up application jelölőnégyzetet, és kattintson a Browse
gombra egy utánkövető alkalmazás kiválasztásához.

5.

Ha szükséges, kattintson az Enable interpolation for non-512x512 images gombra.

6.

A fájl elérési útja érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra.

7.

Kattintson az OK gombra beállításai mentéséhez és a Save Archives párbeszédablakba
való visszatéréshez, ahol ekkor az új archívum megjelenik a listán.
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Save Archives párbeszédablak

118. ábra
Opciók
Az exportálási folyamat folytatásához válassza ki az archívumot a listáról, és kattintson a Next
gombra az Export párbeszédablak megnyitásához (lásd: 219. old.).
Ha egy másik könyvtárat akar megadni a terv exportálásához, kattintson a Settings gombra. Az
elérési utat a Data path mezőben módosíthatja a 218. old. leírt módon.
Ha törölni akar egy archívumot, válassza ki az archívumot a listáról, és kattintson a Delete
gombra.
Ha egy naplófájlt akar megjeleníteni, amely kiegészítő információkat tartalmaz az eddig megtett
lépésekről, kattintson a Logfile gombra (lásd: 22. old.).

A terv exportálása

119. ábra
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Lépések
1.

Válassza ki az archívumot a Save Archives párbeszédablakban, és kattintson a Next
gombra az Export párbeszédablak megnyitásához (lásd fent).

2.

A párbeszédablak Plan Details részében gépelje be a megadott mezőkbe a terv nevét és
leírását.

3.

A párbeszédablak Select content for export részében jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket az exportálni kívánt képállományok és tartalom kiválasztásához.
MEGJEGYZÉS. Az Object Creation lapon létrehozott objektumok exportálása előtt készítse elő exportálásukat egy másik képállomány kiválasztásával, amelybe az objektumot
exportálhatja (lásd: 128. old.).

4.

A kezelési terv exportálásához kattintson az Export gombra.

Fontos tippek adatok exportálásához
• A terv sikeres exportálásához ki kell választania a szükséges tervezett tartalmat a kiválasztott
adathalmazhoz. Ha a tervezett tartalom jelölőnégyzete nincs bejelölve (zárt szem ikon, lásd:
56. old.), be kell jelölnie azt, amennyiben a tartalmat exportálni akarja.
• A processzor rendelkezésre álló memóriájától függően, a tervezett objektumok ideiglenesen
láthatatlanok lehetnek exportálás alatt, de ennek ellenére rendelkezésre állnak a navigálás
során.
• Rendkívül nagy számú fragmentumot tartalmazó összetett objektumokat nem mindig lehet
exportálni navigáláshoz. Az ilyen objektumok egyszerűsítésére használhatja a Maximal
Fragment Number funkciót (lásd: 148. old.).
A +/-511 mm szelethalmaz koordinátát túllépő adathalmazokat az iPlan program betölti
tervezési célból, de exportálásuk le van tiltva (beleértve a kapcsolódó tervtartalmat is),
mivel ezt az adathalmazt a Brainlab navigációs program nem támogatja.

Kezelési terv információk
Az adatformátumra vonatkozó korlátozások miatt a kezelési terv következő adatai egy
exportálandó maximális számú karakterre korlátozódnak:
• Páciens neve: Legfeljebb 33 karakter
• Páciens azonosító: Legfeljebb 17 karakter
• 3D objektum nevek: Legfeljebb 23 karakter
• Terv leírása: Legfeljebb 110 karakter
Ha a karakterek maximális számát túllépik, az illető mezőben levő adat exportáláskor
automatikusan lerövidül.
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13.1.1

További exportálási információk

Exportált objektumok megjelenítése
Ha a tartalom (pl. pályagörbék, létrehozott objektumok stb.) több mint nyolc szín felhasználásával
volt megtervezve, a színek száma lecsökken az alapértelmezett beállításra (nyolc), amikor
adatokat exportál a navigációs programbeli használathoz. Győződjön meg arról, hogy azokat a
színeket választotta ki, amelyek segítségével könnyen meg lehet különböztetni a tervezett
tartalmakat.
Címkével ellátott pontok exportálása esetén (lásd: 208. old.) a pontok a navigációs programban
egyetlen színre módosulnak, tekintet nélkül az iPlan programban tervezett színre. Több címkével
ellátott pont exportálása esetén, ezek a pontok egyetlen csoportba kombinálódnak a navigációs
programban.

Kezelési terv adatok
Mielőtt betöltené a kezelési tervet a navigációs rendszerbe, várjon, amíg az exportálási
eljárás befejeződik. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy hiányos vagy helytelen adatok
töltődnek be, ami a beteg helytelen kezeléséhez vezet.
A megjelenés és a megjelenítés eltérhet az egyes Brainlab alkalmazásoknál (pl. tervező és
navigációs program) az eltérő felhasználói interfészek és munkafolyamatok miatt.
Sebészeti eljárást megelőzően az exportált adatokat mindig ellenőrizni kell a célplatformon.
Külön tájolás által egyesített több adathalmazt nem lehet exportálni Kolibri vagy
VectorVision navigációs programba. Csak egyetlen referencia-adathalmazt lehet tájolni,
míg az összes többi adathalmazt kézi, párosított pont vagy automatikus képfúziós
módszerekkel kell egyesíteni, ha ezeket egy navigációs alkalmazásba akarja exportálni.
Mielőtt kiválasztana egy exportálási archívumot egy külső adathordozóhoz, például egy Zip
lemezhez vagy USB flash meghajtóhoz, az adathordozót előbb be kell dugni. Ellenkező
esetben a tervezett tartalom exportálása le lesz tiltva.

Ablakozás exportált adatállományokban
Ha ablakozást hajtott végre egy 16 bites nem CT-adatállományon az iPlan programban, a
rendelkezésre álló szürkeárnyalat-tartományt a navigációs alkalmazás korlátozza (programverziók
<7.x VectorVision cranial/ENT és <2.x Kolibri cranial/ENT), amikor az adatállományt
exportálja. A navigációs alkalmazás csak az Advanced Windowing funkcióval meghatározott bal
és jobb határvonalak közötti szürkeárnyalatokat veszi figyelembe.
Az exportálást követően a sebésznek nincs lehetősége, hogy a navigálás alatt megtekintse
és módosítsa a teljes szürkeárnyalat-tartományt.
A következő képen egy példa látható a megadott bal és jobb szürkeárnyalatokra az Advanced
Windowing funkcióban az iPlan programban, bemutatva az ablakozási tartomány változását:
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①

②

③

④
120. ábra
Sz.

Magyarázat

①

A szürkeárnyalat megadott bal határvonala.

②

A szürkeárnyalat megadott jobb határvonala.

③

Az exportálás alatt a program átalakítja a bal és jobb határvonal közötti területet 16 bitesről 8 bites adatokra. (A 65 536 szürkeárnyalat a 8 bites adatoktól származó 256 szürkeárnyalathoz lesz társítva.)

④

A bal és jobb határvonalakon kívüli egész terület az elveszett szövetdifferenciálódás
(anatómiai információ) az exportálást követően.

MEGJEGYZÉS. Az exportálás előtt bármikor módosíthatja az ablakozást, rákattintva az eszköztár
Advanced Windowing gombjára (lásd: 201. old.).

Sikertelen exportálás
Ha megpróbál exportálni egy kezelési tervet nagy mennyiségű adatfájlt (körülbelül 507 fájl vagy
mappa) hozva létre az exportálási zip lemez gyökérkönyvtárában, az exportálás leáll és
hibaüzenetek jelennek meg.
Ilyen esetekben azt javasoljuk, hogy formázza újra (vagy tisztítsa meg) az adathordozót, majd
kísérelje meg újból az exportálást, ahogy a megjelenő párbeszédablak is javasolja. Másik
lehetőségként további információkért vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal.

Az adathordozó-formázás irányvonalai
Az adathordozó újraformázásakor a következő adattárolási korlátozásokat kell figyelembe venni:
Adathordozó formátuma
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Adattárolási korlátozások

FAT

Az adathordozó tiszta gyökérkönyvtárában legfeljebb 506 fájlt vagy
mappát lehet tárolni. Ha ennél többet próbál tárolni, egy rendszerüzenet jelenik meg.

FAT32

Nagyszámú fájlt vagy mappát támogat. A FAT32 formátumot a Windows NT nem támogatja.
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Adathordozó formátuma

NTFS

Adattárolási korlátozások
Nagyszámú fájlt vagy mappát támogat.
A cserélhető tárolóeszközöket, mint pl. a zip lemezt vagy az USB
flash meghajtókat, általában nem lehet NTFS-re formázni Windows
XP-ben. Az adathordozó (pl. zip lemez) automatikus kiadása nem
működik megfelelően.

MEGJEGYZÉS. Ne feledje el megtisztítani az exportálási adathordozó gyökérkönyvtárát.
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13.2

Exportálás: STL

STL adatok exportálása

Általános információk
Ez a beállítás lehetővé teszi 3D adatok exportálását egy kezelési tervből a 3D rendszerekhez
kifejlesztett Standard Tesszellációs Nyelven (STL fájlok). Az STL fájlok kapcsolódó háromszög
oldalakat használnak egy 3D tárgy felületi geometriájának a leírására.

Fontos tippek STL exportáláshoz
Ha harmadik féltől származó háromdimenziós rajzgépet szándékozik használni exportált
objektumok nyomtatásához, gondoskodjon arról, hogy objektumai egyetlen alakzatból álljanak.
Több rész vagy össze nem kapcsolt objektumok esetén egyes nyomtatók nem tudják feldolgozni
a fájlt.
Ha nagy objektumokat exportál, a létrejövő STL fájl nagy mennyiségű lemeztárhelyet foglalhat el.
Ellenőrizze, hogy a merevlemezen elegendő tárhely van-e.
Alapértelmezés szerint az iPlan milliméteres alapmértékegységet használva exportálja az
STL fájlt. Ha szükséges, az archívum beállításainak megadásakor módosíthatja a
mértékegységet hüvelykre (lásd: 225. old.).
Az exportálandó objektumok szelettávolságának 1,5 mm-nél kisebbnek kell lennie. Ezt a
beállítást az Object Creation tervezőfeladatban adhatja meg (lásd: 133. old.).
Az STL exportálás eredménye az eredeti modell egy közelített verziója. Az átalakítás alatti
információvesztés az STL Export párbeszédablakban kiválasztott beállítások minőségétől
függ. A kiváló minőségű képek jobb közelítést eredményeznek.

Hozzáférés az exportáláshoz
Lépések
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1.

Kattintson a Go to... gombra a Navigator területen az iPlan Navigator megnyitásához.

2.

Kattintson a Save and Export gombra a Save Archives párbeszédablak megnyitásához.

3.

Kattintson a New Archives gombra a New Archive párbeszédablak megnyitásához.

4.

Válassza az STL beállítást, és kattintson a Next gombra.
Megnyílik az STL párbeszédablak, ahol megadhatja az archiválási beállításokat.

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0

A TERV EXPORTÁLÁSA ÉS AZ iPLAN BEZÁRÁSA

Archiválási beállítások meghatározása

121. ábra
Lépések
1.

Az STL párbeszédablakban gépelje be az archívum nevét az Archive Name mezőbe.

2.

A Data Path mezőben kattintson a Browse gombra a vonatkozó hálózati vagy helyi elérési úthoz való navigálás érdekében.
Másik lehetőségként gépelje be a fájl elérési útját a páciensadatokhoz.

3.

Az Export Quality of Objects legördülő listáról válassza ki a kívánt objektumminőséget.
MEGJEGYZÉS. A jobb objektumminőség kiválasztása nagyobb fájlokat eredményez.
Egyes gyártók esetében a fájlméret nagysága korlátozva lehet. Ezt a beállítást nagy
struktúrák kis felbontással való exportálásához használhatja, a méretkorlátozáshoz való
illeszkedéshez. További információkat a gyártótól kérjen.

4.

Válassza ki az objektum mértékegységét (mm vagy hüvelyk) a Unit of STL Data legördülő listáról.

5.

Jelölje be az Export objects with color information jelölőnégyzetet olyan színű objektumok exportálásához, amelyeket az iPlan programban határozott meg.

6.

A fájl elérési útja érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test Connection gombra.

7.

Kattintson az OK gombra a párbeszédablak bezárásához és a Save Archives párbeszédablakba való visszatéréshez, ahol ekkor az új archívum megjelenik a listán.
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Save Archives párbeszédablak

122. ábra
Opciók
Az exportálási folyamat folytatásához válassza ki az archívumot a listáról, és kattintson a Next
gombra az STL Export párbeszédablak megnyitásához (lásd: 226. old.).
Ha egy másik könyvtárat akar megadni a terv exportálásához, kattintson a Settings gombra. Az
elérési utat a Data path mezőben módosíthatja a 225. old. leírt módon.
Ha törölni akar egy archívumot, válassza ki az archívumot a listáról, és kattintson a Delete
gombra.
Ha egy naplófájlt akar megjeleníteni, amely kiegészítő információkat tartalmaz az eddig megtett
lépésekről, kattintson a Logfile gombra (lásd: 22. old.).

A terv exportálása

123. ábra
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Lépések
1.

Válassza ki az archívumot a Save Archives párbeszédablakban, és kattintson a Next
gombra az STL Export párbeszédablak megnyitásához (lásd fent).

2.

A párbeszédablak Plan Details részében gépelje be az exportálási mappa nevét és leírását.

3.

Az Export Quality of Objects legördülő listáról válassza ki a kívánt objektumminőséget.
MEGJEGYZÉS. A jobb objektumminőség kiválasztása nagyobb fájlokat eredményez.
Egyes gyártók esetében a fájlméret nagysága korlátozva lehet. Ezt a beállítást nagy
struktúrák kis felbontással való exportálásához használhatja, a méretkorlátozáshoz való
illeszkedéshez. További információkat a gyártótól kérjen.

4.

A párbeszédablak Export content részében jelölje be a megfelelő Objects jelölőnégyzeteket az exportálni kívánt objektumok kiválasztásához.

5.

6.

• Válassza ki az eredeti páciens-adathalmazt, amelyet a gyártónak referenciaként kell
használnia.
• Jelölje be az Export reference 3D model jelölőnégyzetet.
• Válassza ki a küszöbtípust a legördülő listáról (Skin vagy Bone, csak CT-képállományokhoz elérhető).
A kezelési terv exportálásához kattintson az Export gombra.
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13.3

Exportálás: DICOM PACS

Exportálás DICOM PACS-be

Általános információk
Ez a beállítás lehetővé teszi képernyőkről készült pillanatfelvételek exportálását DICOM
formátumban egy PACS-ba.

Hozzáférés az exportáláshoz
Lépések
1.

Kattintson a Go to... gombra a Navigator területen az iPlan Navigator megnyitásához.

2.

Kattintson a Save and Export gombra a Save Archives párbeszédablak megnyitásához.

3.

Kattintson a New Archives gombra a New Archive párbeszédablak megnyitásához.

4.

Válassza ki a DICOM export via Network beállítást, és kattintson a Next gombra.
Megnyílik a DICOM PACS Export párbeszédablak, ahol megadhatja az archiválási beállításokat.

Archiválási beállítások meghatározása

124. ábra
Lépések
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1.

A DICOM PACS Export párbeszédablakban gépelje be az archívum nevét az Archive
Name mezőbe.

2.

Az Archive Settings részben megjelennek a kommunikációs beállítások.
MEGJEGYZÉS. Ezeket a beállításokat általában a Brainlab vevőszolgálat konfigurálja.

3.

A megadott helyi- és kiszolgáló-beállítások érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a
Test connection gombra.

4.

Kattintson az OK gombra beállításai mentéséhez és a Save Archives párbeszédablakba
való visszatéréshez, ahol ekkor az új archívum megjelenik a listán.
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Az exportálás módja

125. ábra
Lépések
1.

Válassza ki az archívumot a listáról a Save Archives párbeszédablakban, és kattintson a
Next gombra a DICOM Export párbeszédablak megnyitásához (lásd fent).

2.

A párbeszédablakban megjelennek az exportáláshoz rendelkezésre álló képek.
A képek exportálásához kattintson az Export gombra.
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13.4

A program bezárása

Áttekintés

Általános információk
Bármikor bezárhatja a programot a leállítás ikon vagy az iPlan Navigator segítségével.

Kilépés a leállítás ikonnal
Lépés
Kattintson a fent látható leállítás ikonra a Navigator területen.

Kilépés az iPlan Navigator segítségével
Lépések
1.

Kattintson a Go to... gombra a Navigator területen az iPlan Navigator megnyitásához.

2.

Kattintson az Exit opcióra, majd az OK gombra.

Nem mentett módosítások
Ha nem mentett módosítások vannak a kezelési tervben, a következő párbeszédablak jelenik
meg:

126. ábra
Opciók
A módosítások mentéséhez kattintson a Yes gombra.
A program leállításához a módosítások mentése nélkül kattintson a No gombra.
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14 iHELP (TÁVOLI
VEVŐSZOLGÁLAT)
14.1

Bevezetés

Az iHelp használata

Általános információk
Kérés esetén az iPlan munkaállomást el lehet látni táveléréssel a Brainlab ügyfélszolgálatához.
Ezt a távelérést a Windows Start menüjében a Start iHelp gombra kattintva aktiválhatja.
MEGJEGYZÉS. Az iHelp aktiválása előtt vegye fel a kapcsolatot a Brainlab ügyfélszolgálattal,
mivel szükség van az ő aktiválásukra is, hogy használni tudja a funkciót.

Start menü

①

127. ábra
Miután az iHelp aktiválása megtörtént, megjelennek a megfelelő ikonok a Windows start
menüjében ①.
A Brainlab ügyfélszolgálat ezt követően távolról el tudja érni az Ön iPlan munkaállomását, pl.
diagnosztizálás elvégzése céljából.
MEGJEGYZÉS. A távoli hozzáférés inaktiválásához kattintson a Stop iHelp gombra a Windows
start menüjében.
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Az iHelp működési módja
Az ügyfél rendszerére (kliens) telepített iHelp program a 443-as vagy 17002-es porton pingeli az
iHelp kiszolgálót. Mindkettő kimenő kapcsolat, ezért az 17002-es port gyorsabb. Minden egyes
pinggel a kliens egy SSL alagutat próbál létrehozni.
• A kliens eléréséhez a Brainlab ügyfélszolgálat előbb az iHelp kiszolgálóhoz kapcsolódik egy
SSL alagút segítségével.
• Az iHelp kiszolgáló egyesíti a két alagutat, és a Brainlab ügyfélszolgálat elérheti a klienst.

Telepítési követelmények
Tűzfal beállításait nem kell módosítania (kivéve, ha gyorsabb kapcsolatot akar biztosítani a
Brainlab vevőszolgálat és a kliens között).
Amennyiben a tűzfal már lehetővé teszi internetkapcsolatok létesítését az Ön hálózatából, az
iHelp képes lesz távoli segítséget nyújtani. El kell indítania az iHelp programot a kliensen,
ellenkező esetben a Brainlab ügyfélszolgálatnak nem lesz hozzáférése.
Páciens adatok nem kerülnek átvitelre.

További információkért
Írjon az iHelp.support@brainlab.com címre.
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