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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktinformasjon og juridisk informasjon
Kontaktinformasjon

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis ikke du finner informasjonen du trenger i denne
veiledningen, eller hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer.

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, Sentral- og Sør-Ameri-
ka

Tlf.: (800) 597-5911
Faks: (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892-1217

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 (900) 649 115

Frankrike og fransk-talende regioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568-44
Faks: +49 89 991568-811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Forventet levetid

Brainlab gir fem års service på programvaren. I løpet av denne tiden tilbys både
programvareoppdateringer og support på stedet.

Tilbakemeldinger

Feil kan forekomme, til tross for nøye gjennomgang av denne håndboken.
Vennligst kontakt oss på igs.manuals@brainlab.com hvis du har forslag til hvordan vi kan gjøre
denne håndboken bedre.

Produsent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany

GENERELL INFORMASJON
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1.1.1 Juridisk informasjon

Opphavsrett

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

Brainlab-varemerker

• iPlan® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• KolibriTM er et varemerke som tilhører Brainlab AG. Registrering er under behandling.
• SmartBrush® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• VectorVision® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

• Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation.

Integrert tredjepartsprogramvare

• Denne programvaren er delvis basert på arbeidet utført av Independent JPEG Group.
• Deler av dette programmet er basert på arbeidet til Sun Microsystems Inc.
• Dette produktet omfatter programvare utviklet av Apache Software Foundation

(www.apache.org/).
• iPlan 3.0 krever at Java 2 Runtime Environment (versjon 1.4 eller høyere) er installert på

systemet.
• Implementering av Brainlab PDF-Viewer er basert på PDF Direct/PDF Quick View-biblioteket,

Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de essensielle kravene i direk-
tivet for medisinsk utstyr (MDD).
Ifølge MDD (rådsdirektiv 93/42/EØF) er iPlan Cranial et klasse IIb-produkt.

Anvisninger for avfallshåndtering

Elektrisk og elektronisk utstyr må kun avhendes i samsvar med lovforskrifter. For in-
formasjon om WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), gå til:
http://www.brainlab.com/weee

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn
leger.

Kontaktinformasjon og juridisk informasjon
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1.2 Symboler
Symboler som brukes i denne veiledningen

Advarsler

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

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om mulige problemer med utstyret. Slike problemer inkluderer funksjonssvikt i
enheten, defekter, skade på enheten eller skade på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader vises i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips.
 

GENERELL INFORMASJON
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1.3 Tiltenkt bruk
Bruke systemet

Indikasjoner for bruk

iPlan er ment for bruk til å vise, presentere og dokumentere medisinske bilder, inkludert
forskjellige moduler for bildebehandling, bildefusjon, atlasassistert visualisering og segmentering,
funksjonell intraoperativ planlegging der utdataene for eksempel kan brukes sammen med utstyr
til stereotaktisk bildestyrt kirurgi eller annet utstyr for videre behandling og visualisering.
Eksempelprosedyrer inkluderer, men er ikke begrenset til:
• Planlegging og simulering av kraniekirurgi, som bortskjæring av svulster, shuntplassering,

minimalt invasive stereotaktiske inngrep, biopsi, planlegging og simulering av baner for
registrering av stimulering og elektroder

• ENT-prosedyrer som sinuskirurgi, tumorkirurgi
• Ryggradsprosedyrer som tumorkirurgi, planlegging av skruer i ryggvirvel, planlegging av

ryggradskirurgi
• iPlan View er et program som er ment for å brukes til gjennomgang av eksisterende

behandlingsplaner
• Planlegging og simulering av kranielle-maxillofaciale prosedyrer

De som oftest bruker iPlan er helsearbeidere, inkludert (men ikke begrenset til) kirurger og
radiologer.

Tiltenkt bruk

Programvaren er beregnet på bruk av kirurger og helsearbeidere.

Brukssted

Bruksstedet skal være innendørs, vanligvis på et sykehus eller i kliniske omgivelser.

Varsom håndtering

Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og
instrumenteringstilbehør.

Kontroll av riktighet

Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.

Ansvar

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

STL-godkjenningserklæring

En iPlan 3.0 STL-godkjenningserklæring kan fås fra Brainlab support, på support@brainlab.com.

Tiltenkt bruk
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1.4 Kompatibilitet med medisinske enheter
Brainlab medisinsk programvare

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

iPlan Cranial er kompatibel med:
• PatXfer programvareversjon 5.2
• VectorVision cranial, programvareversjon 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 og 7.9
• cranial/ENT essential og unlimited, programvareversjon 2.0
• cranial/ENT unlimited, versjon 2.0 og 2.1
• Kolibri cranial, programvareversjon 2.1, 2.5, 2.6 og 2.7
• iPlan Cranial, programvareversjon 1.1, 1.5, 2.5 og 2.6
• iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT, programvareversjon 1.1, 2.5 og 2.6
• iPlan RT Image, programvareversjon 4.1
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Annen Brainlab-programvare

Andre kompatible Brainlab-programmer kan bli tilgjengelige etter utgivelse av denne
brukerveiledningen. Ta kontakt med Brainlab support hvis du har spørsmål om
programvarekompatibilitet.
Hvis du kjører andre programvareversjoner enn de som er spesifisert overfor, ta kontakt med
Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med Brainlab-enheter.

Uautorisert manipulering av iPlan-systemfiler eller pasientdatafiler er forbudt. Kontakt
Brainlab support for service av alle iPlan-relaterte filer eller konfigurasjonsinnstillinger.

GENERELL INFORMASJON
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1.4.1 Programvare som ikke leveres av Brainlab

Annen programvare som ikke leveres av Brainlab

iPlan Cranial er kompatibel med operativsystemene Microsoft Windows XP, Server 2003/2008,
Windows 7 og Windows 8. Ta kontakt med Brainlab support for detaljert og oppdatert informasjon
om kompatible operativsystemer.
Brainlab anbefaler å beskytte systemet med de beste tilgjengelige tiltakene for beskyttelse mot
skadelig programvare (f.eks installasjon av en virusskanner). Vær klar over at enkelte tiltak for
beskyttelse mot skadelig programvare kan redusere systemets ytelse, f.eks. kan hastigheten av
prosesser som innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanner utføres i sanntid
og hver filtilgang overvåkes.
MERK: Brainlab-systemet er en medisinsk enhet som må brukes i henhold til dens tiltenkte bruk
og i henhold til sluttbrukeravtalen for systemet. Bruk av programvare fra en tredjepart kan
redusere systemets pålitelighet.
 

Det anbefales kun å gjennomføre kritiske oppdateringer av operativsystemet eller tiltak for
beskyttelse mot skadelig programvare. Driveroppdateringer tillates ikke. Du må ikke laste
ned eller installere oppdateringer under behandlingsplanlegging. Ta kontakt med Brainlab
support for mer informasjon.

DICOM-samsvar

Erklæring om DICOM-samsvar kan finnes på Brainlabs hjemmeside: www.brainlab.com.

Elektromedisinske systemer

Se den relevante brukerveiledningen for systemet og tekniske brukerveiledningen for
informasjon om konfigurasjonen av elektromedisinske systemer.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.5 Opplæring og dokumentasjon
Oversikt

Tiltenkt målgruppe

Denne brukerveiledningen er beregnet på kirurger og/eller deres personell.

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk, skal alle brukere delta i et opplæringsprogram holdt av
en representant for Brainlab før de bruker systemet.

Dokumentasjon

Denne veiledningen beskriver komplisert medisinsk programvare som må brukes med varsomhet.
Derfor er det viktig at alle systembrukere:
• leser denne veiledningen før utstyret tas i bruk
• har tilgang til denne veiledningen til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvaren

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeledet navigasjon.
• Beskrivelse av OR-systemoppsett.
• Detaljerte programvareinstruksjoner.

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet.

Rengjørings-, desinfiserings-
og steriliseringsveiledning

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
ter.

Brukerveiledninger for sy-
stem Omfattende informasjon om systemoppsett.

Teknisk brukerveiledning Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjo-
ner og krav til overholdelse.

GENERELL INFORMASJON
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1.5.1 Forkortelser som brukes

Forkortelser

Denne brukerveiledningen kan inneholde følgende forkortelser:

Forkortelser Definisjon

ADC Trace Map DTI Apparent Diffusion Coefficient (DTI synlig diffusjonskoeffisient)

B0 DTI-bildet hentet ved b = 0 sek/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (blodoksygennivå-avhengig)

CT Computed Tomography (datatomografi)

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (digital avbilding og
kommunikasjoner i medisin)

DTI Diffusion Tensor Imaging (diffusjonsvektet avbildning)

FA Fraksjonell anisotropi

FoR Frame of Reference (referanseramme)

HU Hounsfield Unit (hounsfield-enhet)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (registrering og stimule-
ring av mikroelektroder)

MRI Magnetic Resonance Imaging (magnetisk resonansavbilding)

NM Nuclear Medicine (kjernemedisin)

PACS Picture Archiving and Communication System (bildearkiverings- og
kommunikasjonssystem)

PET Positron Emission Tomography (positron-emosjonstomografi)

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography (enkeltfotonemi-
sjons-datatomografi)

STL Standard tesselasjonsspråk (også kjent som overflatetesselasjons-
språk eller stereolitografi)

SUV Standard Uptake Value (standard opptaksverdi)

CSV Comma Separated Values (komma-separerte verdier)

Opplæring og dokumentasjon
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2 LASTE INN OG
IMPORTERE PASIENTDATA

2.1 Programvareoppstart
Starte programmet

Hvordan starte

Trinn

Dobbeltklikk på iPlan Cranial-ikonet for å starte programmet og vise skjermbildet for
valg av behandlingsplan.

Dialogbokssider

Pasientdata kan lastes inn og importeres ved hjelp av en rekke dialogsider, som også identifiserer
plasseringen der pasientdatene leses fra eller lagres på.

②
①

③

④

Figur 1 

LASTE INN OG IMPORTERE PASIENTDATA
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Skjermlayout

Oversikten over skjermlayouten viser filinformasjon og plasseringen der pasientdataene leses fra
og lagres på.

Nr. Forklaring Forklaring

① Listetopptekster Sorter listedataene i henhold til en hvilken som helst topptekst ved å
klikke på den aktuelle toppteksten.
Sorter dataene i stigende eller synkende rekkefølge. Den gjeldende
rekkefølgen vises med pilikoner ved siden av topptekstnavnet.

② Liste med tilgjen-
gelige data

Avhengig av gjeldende trinn, kan du i denne listen velge tilgjengelige
pasientdata som arkivtyper, pasientstudier eller bildeserier.

③ Området detaljer Gir supplerende informasjon om de valgte pasientdataene.

④ Funksjoner Funksjoner som er relevante for dialogsiden.

Generelle funksjoner

Funksjon Forklaring

Back Sender deg tilbake til forrige trinn.

Cancel Lukker gjeldende dialogboks.

Next Sender deg til neste trinn.

Archives Sender deg til arkiv-valget.

Settings
Her kan du definere spesifikke innstillinger for det valgte arkivet. De tilgjen-
gelige innstillingene varierer avhengig av det valgte dataformatet (se fra side
23).

Delete

Sletter permanent alle valgte filer. Programmet ber om endelig bekreftelse
før sletting av filer.
• Kun pasientdata som er lagret på harddisken kan slettes.
• Ved valg av pasient, hvis siste pasient er slettet, sendes du tilbake til arkiv-

siden.
• Hvis det bare er én pasientstudie under valg av studie, kan det ikke slet-

tes.
• Når du sletter et arkiv er det bare listepunktet som slettes fra arkivlisten.

Ingen pasientdata blir slettet.

Refresh Oppdaterer visningen, f.eks. når en ny pasient legges til i katalogen på hard-
disken.

Logfile... Viser en loggfil som inneholder tilleggsinformasjon om trinnene som er full-
ført så langt (se side 20).

Select All Velger alle oppføringer på gjeldende liste.

Deselect All Velger bort alle oppføringer på gjeldende liste.

Slette data

Valgte data kan slettes fra harddisken selv om den er satt til skrivebeskyttet. Hvis Quick
Search er aktivert (se side 25), fjerner slettefunksjonen alle filer og mapper (inkludert filer
som ikke er DICOM-filer) som ligger i pasientmappen. Hvis Quick Search er deaktivert,
fjerner slettefunksjonen bare filer og mapper som er knyttet til én pasient. Avhengig av

Programvareoppstart

18 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0



dine innstillinger for Alias Patient handling (se side 25) kan du også bli varslet når det
finnes to pasienter med samme ID men forskjellige navn.

LASTE INN OG IMPORTERE PASIENTDATA
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2.1.1 Loggfiler

Generell informasjon

En loggfilfunksjon er gitt i enkelte dialogbokser for dataoverføring. Da kan loggfiler genereres av
systemet for at det aktuelle trinnet skal vises.

Hvordan aktivere loggfilvisningen

Trinn

Klikk på Logfile... til høyre for dialogboksen.
Loggfilen åpnes i din standard Internett-leser.

Programvareoppstart
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2.1.2 Innlastings- og importeringstrinn

Generell informasjon

På grunn av de mange skannerne og lagringsmediene som er tilgjengelige, er det ikke mulig å
drøfte de spesifikke dataformatene eller overføringsprosedyrene enkeltvis. Denne
bruksanvisningen forklarer den generelle prosedyren for å konvertere pasientdata. Ta kontakt med
Brainlab support for hjelp hvis det oppstår konkrete spørsmål eller problemer.

Tilgang til behandlingsplan

Hver behandlingsplan kan åpnes av bare én bruker om gangen.

Laste flere planer

Bare én behandlingsplan kan åpnes om gangen. Hvis du allerede redigerer én behandlingsplan
og enten laster en ny behandlingsplan eller lukker applikasjonen uten å lagre, mister du endringer
som er gjort i første behandlingsplan.

Laste data fra uttakbare medier eller nettverket

Hvis du laster inn data fra flyttbare medier (f.eks. USB-brikke eller DVD) og vil flytte mediet
under planlegging, eller hvis du laster inn data fra en skrivebeskyttet stasjon, må du først
lagre behandlingsplanen lokalt til et annet arkiv. Ellers vil viktig
behandlingsplaninformasjon gå tapt. Pass også på å lagre behandlingsplanen lokalt hvis
data er lastet fra et nettverk. Ellers vil behandlingsplaninformasjon gå tapt hvis
nettverkforbindelsen avbrytes.

Instruksjoner for skanning

Detaljerte instruksjoner for skanning for din foretrukne modalitet og beregnet
behandlingskombinasjon er tilgjengelige fra Brainlab support på forespørsel. For å oppnå best
mulige resultater fra ditt behandlingsplanleggingssystem, anbefaler vi på det sterkeste at du følger
instruksjonene som står i den relevante skanneprotokollen.

DICOM-bilder må ha kvadratisk pikselstørrelse. Det er ingen begrensning for
matrisestørrelse. For eksport med Brainlab-formatet anbefales det å bruke 512 x 512
piksler for å unngå artefakter på grunn av interpolering. Pikselstørrelse og matrisestørrelse
må være konstante per serie.

LASTE INN OG IMPORTERE PASIENTDATA
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2.2 Opprette nye arkiver
Komme i gang

Hvordan aktivere arkivoppretting

Trinn

Klikk på New Archive i funksjonsområdet i dialogboksen Load Archives som vises ved opp-
start av programvaren (se side 32).

Hvordan velge arkivtypen

Figur 2 

Trinn

1. Velg arkivet ved å klikke på tilhørende navn eller ikon.

2. Klikk på Next for å definere innstillingene.

MERK: Kun aktiverte (lisensierte) dataformattyper er listet opp i dialogboksen New archive.
 

Opprette nye arkiver
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2.2.1 Innstillinger for det nye arkivet - Oversikt

Tilgjengelige innstillingssider

Avhengig av den valgte arkivtypen, blir du bedt om å oppgi spesifikk informasjon og/eller definere
bestemte innstillinger.
Innstillingene kan justeres når som helst ved å klikke på Settings i dialogboksen Load Archives.

Arkivtype Forklaring Se

Advanced Brainlab Brainlab-filformat (xBrain) Side 24

DICOM-import fra filsystemet DICOM-import fra forskjellige medier Side 25

MR Analyze Importere annen data enn DICOM fra et pro-
prietært skannerformat Side 28

STL Importer 3D-objekter eller strukturer som er la-
gret i STL-formatet Side 30

MERK: DICOM-formatet inkluderer modaliteter som MR, CT, PET, SPECT, XR eller XA. Røntgen-
angiograf (3D) datasett importerers som XT-modalitet.
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2.2.2 Innstillinger for det nye arkivet - Advanced Brainlab-format

Generell informasjon

Dette arkivet brukes til å lagre behandlingsplaner som er opprettet i iPlan.

Hvordan definere innstillinger

Figur 3 

Trinn

1. Oppgi et navn på arkivet i feltet Archive Name.

2.
I feltet Data Path klikker du på Browse for å navigere til det aktuelle nettverket eller den
lokale banen.
Du kan også legge inn filbanen for pasientdataene manuelt.

3.

Aktiver de aktuelle avkrysningsboksene for å bruke gjeldende innstillinger for lagring:
• Use compressed and packed file format for removable devices: Fremskynd arkive-

ring på uttakbare USB-brikker.
• Reduce transfer time for removable devices: Fremskynd arkivering på uttakbare en-

heter ved å utelate rådata som ikke brukes av navigeringen.
• Delete existing patient data in target folder: Renser den uttakbare enheten.

4. Klikk på Test connection for å sjekke at filbanen er gyldig.

5. Klikk OK for å gå tilbake til dialogboksen Load Archives der du kan laste inn arkivet (se
side 32).

Opprette nye arkiver
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2.2.3 Innstillinger for det nye arkivet - DICOM

Generell informasjon

Dette arkivet brukes for DICOM-dataimport fra et filsystem (f.eks. CD-ROM, DVD, harddisk,
uttakbar enhet, nettverksbane).

Hvordan definere innstillinger

Figur 4 

Trinn

1. Oppgi et navn på arkivet i feltet Archive Name.

2.
I feltet Data Path klikker du på Browse for å navigere til det aktuelle nettverket eller den
lokale banen.
Du kan også legge inn filbanen for pasientdataene manuelt.

3. Definer innstillinger for Alias Patient handling (se side 25).

4.

Kryss av for de relevante avkrysningsboksene:
• Quick Search: Systemet antar at bare én pasient finnes i hver mappe og tar bare hen-

syn til filer og mapper knyttet til én pasient.
• Use DICOMDIR: Fremskynder lesing av DICOM-data.
• Reduce memory usage: Hvis alternativet er valgt, laster programvaren i utgangspunk-

tet bare topptekstinformasjon ved import av DICOM-data. Dette reduserer lastetiden
betraktelig. Bildedataene lastes deretter inn når de velges under valg av bildesett (se
side 218).

5. Klikk på Test connection for å sjekke at filbanen er gyldig.

6. Klikk OK for å gå tilbake til dialogboksen Load Archives der du kan laste inn arkivet (se
side 32).

Alias Patient handling

Under Alias Patient handling kan du konfigurere innstillinger for arkivoppretting.

Funksjon Forklaring

Patient ID is uni-
que

Velg dette hvis alle pasienter med samme pasient-ID skal anses som identi-
ske.
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Funksjon Forklaring

Patient Name and
ID are unique

Velg dette hvis pasientnavnet og pasient-ID må stemme overens for en pa-
sientmappe.

Ask user Velg dette for å få informasjon om hvordan du skal fortsette for pasienter
som har lik ID men forskjellig navn.

Opprette nye arkiver
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2.2.4 Innstillinger for det nye arkivet – DICOM PACS-import

Generell informasjon

Dette arkivet opprettes automatisk og konfigureres til å gjøre det enklere å importere DICOM-data
fra et Query/Retrieve-system. Vennligst ta kontakt med Brainlab support for å konfigurere flere
PACS-systemer om nødvendig.
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2.2.5 Innstillinger for det nye arkivet – MR-analyse

Harddisk for MR-analyse - Oversikt

MR Analyze Harddisk-arkiv brukes primært til å opprette grensesnitt mellom funksjonelle MRI-
data. Denne datatypen overføres på lignende måte som andre dataoverføringsprosedyrer i forhold
til konfigurering, pasientvalg, overføring og lagring. Brainlab support vil utføre konfigurasjonen og
gi brukeren ekstra opplæring.
En MR-analysepasientbildeserie inneholder to datafiler:
• Filen patientName.hdr, som inneholder bildetoppteksten med parametere relatert til

bildevolumet.
• Filen patientName.img, som er bildefilen som hører til topptekstfilen.

MR-analysepasientdataene må kopieres til den definerte MR-analysemappen på datamaskinens
harddisk.
Plasseringen er vanligvis C:/Brainlab/Analyze, men datakilden kan også ligge på CD-ROM, diskett
eller på nettverket. Kontakt Brainlab support hvis du er i tvil.

Brukeren må justere modaliteten manuelt hvis ikke MR er det riktige bildeformatet.

Navnene på *.hdr- og *.img-filene må være det samme. Hvis en av de tilsvarende filene
mangler kan ikke pasientdataene overføres.

Navnene på *.hdr- og *.img-filene representerer pasientens navn. Ettersom pasientens
navn som brukes i iPlan hentes fra disse filnavnene, må du forsikre deg om at de
inneholder det ekte pasientnavnet.

Analysedataformat inneholder ikke informasjon om bildets eller pasientens retning.
Kontroller og korriger retningen i forhåndsvisningen av bildet i dialogboksen Orientation
(klikk på knappen Manipulation, se side 43).

Dialogboksen Harddisk Transfer

Figur 5 
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Hvordan definere innstillinger

Trinn

1. Oppgi et navn på arkivet i feltet Archive Name.

2.
I feltet Data Path klikker du på Browse for å navigere til det aktuelle nettverket eller den
lokale banen.
Du kan også legge inn filbanen for pasientdataene manuelt.

3. Klikk på Test connection for å sjekke at filbanen er gyldig.

4. Klikk OK for å gå tilbake til dialogboksen Load Archives der du kan laste inn arkivet (se
side 32).
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2.2.6 Innstillinger for det nye arkivet - STL

Generell informasjon

STL er et vanlig filformat som brukes av ulike 3D-systemer til utveksling av data. Det kan brukes til
å importere og eksportere generiske 3D-modeller av objekter.
I iPlan kan du bruke STL-importfunksjonen til å bekrefte en 3D-modells geometri, eller til å
planlegge en modell. Når et STL-objekt er importert inn i iPlan, er det tilgjengelig som et
standardobjekt og kan endres eller plasseres etter ønske i oppgavene Object Creation (se side
133) og Advanced Object Planning (se side 168).
Når en pasient-spesifikk modell planlegges, tas normalt ikke modellens materialeegenskaper
hensyn til. Du planlegger formen av modellen og formidler det til produsenten, som for eksempel
kan justere formen, gjøre overflaten jevn og legge til skruehull.
Dataene for den modifiserte modellen sendes tilbake til deg og kan importeres i iPlan slik at du
kan kontrollere at den helhetlige modellformen fortsatt stemmer med de kliniske behovene, før
produksjon.
MERK: På grunn av potensielt informasjonstap på grunn av konverteringen av modellen til STL-
format, bør STL-modellen undersøkes etterpå med å bruke en ekstern STL-viser.
 

MERK: Som standard kan bare STL-filer med maks. størrelse på 50 MB importeres. Denne
begrensningen kan justeres av Brainlab support på forespørsel.
 

Om STL-formatet

iPlan kan importere STL-filer i binært format. Detaljerte formateringsinstruksjoner fås på
forespørsel fra supportavdelingen hos Brainlab.

Når kan STL-data importeres?

Et gyldig anatomisk pasientdatasett må lastes eller importeres før STL-data importeres.

Hvordan definere innstillinger

Figur 6 

Trinn

1. Oppgi et navn på arkivet i feltet Archive Name.

Opprette nye arkiver
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Trinn

2.
I feltet Data Path klikker du på Browse for å navigere til det aktuelle nettverket eller den
lokale banen.
Du kan også legge inn filbanen for pasientdataene manuelt.

3. Klikk på Test connection for å sjekke at filbanen er gyldig.

4. Velg ønsket objektkvalitet fra rullegardinlisten Import Quality of Objects.

5.

Velg størrelsesenheten for objektet (mm eller tommer) fra rullegardinlisten Unit of STL
Data.
MERK: Produsenten må gi riktig måleenhet da det ikke er mulig å spesifisere enheter i
selve filen. Inspiser de importerte dataene for å sikre at objektstørrelsen er som forventet.
 

6.
Merk av for Attempt to import objects with color information for å importere objekter
med fargene du definerte i iPlan.
MERK: iPlan justerer fargen til nærmeste treff hvis den ikke kan gjengis nøyaktig.
 

7. Klikk OK for å gå tilbake til dialogboksen Load Archives der du kan laste inn arkivet (se
side 32).

LASTE INN OG IMPORTERE PASIENTDATA

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0 31



2.3 Velge et arkiv
Valg av arkiv

Hvordan laste inn et arkiv

Når du først har opprettet et arkiv, er det tilgjengelig i dialogboksen Load Archives.

Figur 7 

Trinn

1. Velg arkivet ved å klikke på tilsvarende navn eller ikon.

2. Klikk på Next for å vise pasientdata som ligger i arkivet.

Funksjoner for arkivvalg

Funksjon Forklaring

New Archive Hvis ikke et egnet arkiv er konfigurert ennå, kan du bruke denne funksjonen
til å opprette et arkiv for dataformatet du ønsker å overføre (se side 22).

Settings Definer spesifikke innstillinger for det valgte arkivet. De tilgjengelige innstillin-
gene varierer avhengig av det valgte dataformatet (se fra side 23).

Delete Sletter det valgte arkivet. Pasientdataene på kildefilen blir ikke fjernet.

Neste trinn

Alternativer Se

Hvis du valgte et DICOM- eller Brainlab-arkiv, kan du nå velge pasienten. Side 33

Hvis du valgte et STL-arkiv, kan du nå velge nødvendig STL-fil og laste den inn i
planen. Side 49

Velge et arkiv

32 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0



2.4 Behandling av pasientdata
Velge en pasient

Hvordan velge pasienten

Dialogboksen for valg av pasient vises når først et arkiv er valgt.

Figur 8 

Trinn

1. Velg pasientfilen ved å klikke på tilsvarende navn eller ikon.

2. Klikk på Next for å fortsette.

Hvis pasientnavn eller ID ikke er riktig lagt inn på skanneren, stilles disse elementene
automatisk til Unknown. Vennligst kontroller at de valgte pasientdataene er riktige.

Pasientikoner

Behandlingsplanikoner

Indikerer en anomisert pasient.

Indikerer kvinnelig pasient.

Indikerer mannlig pasient.
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Funksjoner for pasientvalg

Funksjon Forklaring

Administration

Administrere pasientdata:
• Opprette en kopi av pasientfilen i et annet arkiv (se side 35).
• Flytte pasientfilen til et annet arkiv (se side 35).
• Slette valgte filer permanent (se side 18).

Refresh Oppdaterer visningen, f.eks. når en ny pasient legges til i katalogen på hard-
disken.

Search Filtrerer visningen etter oppgitt Patient Name eller Patient ID.

Reset Nullstiller filteret slik at alle tilgjengelige data vises på nytt.

Behandling av pasientdata
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2.4.1 Kopiere eller flytte pasientdata til et annet arkiv

Tilgjengelige funksjoner

Funksjonene Copy og Move står på høyre side av dialogboksen Administration når du klikker på
knappen Administration (se side 33).

Figur 9 
MERK: Disse funksjonene er bare tilgjengelige for DICOM- og Advanced Brainlab-formater.
 

MERK: For å bruke disse funksjonene, må minst to arkiver av den valgte typen være tilgjengelige.
Detaljer om arkivoppretting er oppgitt på side 22.
 

Hvordan kopiere eller flytte pasienten

Figur 10 
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Trinn

1. Uthev pasientfilen i dialogboksen Administration.

2. Klikk på Copy eller Move for å åpne dialogboksen Target (vist overfor).

3. Uthev arkivet.

4. Klikk OK for å overføre dataene.

Overføringsstatus

Nå sendes du tilbake til dialogboksen Administration, der status for overføringshandlingen er
indikert med en fremdriftslinje.

Behandling av pasientdata
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2.4.2 Laste inn en behandlingsplan

Dialogboksen Plans

Hvis et avansert Brainlab-arkiv er valgt, blir du bedt om å velge behandlingsplan.
MERK: Hvis bare én behandlingsplan er tilgjengelig, åpner systemet den automatisk og fortsetter
til neste trinn.
 

Figur 11 

Hvordan velge behandlingsplan

Trinn

1. Velg behandlingsplanen ved å klikke på tilsvarende navn eller ikon.

2. Klikk på Load for å laste inn behandlingsplanen.
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2.4.3 Importere DICOM-data

Hvordan velge studien

Hvis du importerer DICOM-data og de lastede pasientdataene inneholder flere studier, blir du bedt
om å velge pasientstudie.
MERK: Hvis bare én pasientstudie er tilgjengelig, åpner systemet den automatisk og fortsetter til
neste trinn.
 

Figur 12 

Trinn

1. Velg pasientstudien ved å klikke på tilsvarende navn eller ikon.

2. Klikk på Next for å fortsette til valg av bildeserie.

Hvordan velge bildeserien

Du blir nå bedt om å velge bildeserien. Bildeserien består av alle bildedataene som er lagret i en
bestemt studie for en bestemt pasient.
MERK: Hvis bare én bildeserie er tilgjengelig, åpner systemet den automatisk og fortsetter til
neste trinn.
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38 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0



Figur 13 

Trinn

1. Velg bildeserien ved å klikke på tilhørende navn eller ikon.

2. Klikk på Next for å fortsette til valg av bildesett.

Dialogboksen Advanced Data

Følgende Advanced Data-dialogboks åpnes. Her kan du velge bildesettet og aktivere
innstillingene.

Figur 14 

Advanced Data-funksjoner

Funksjon Forklaring Se

Manipulation... Juster retningen for de lastede bildene. Side 43

Sorting... Sorter bildedataene etter spesifikke kriterier. Side 46
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Funksjon Forklaring Se

Delete Slices... Slett snitt fra den valgte bildeserien. Side 45

Dicom Info... Vis DICOM-informasjon som gjelder bildet som vises. Side 47

MERK: Disse funksjonene finnes bare for 3D-datasett.
 

Hvordan velge og gjennomgå bildeserien

Trinn

1. Velg bildeserien ved å klikke på tilsvarende navn eller ikon.

2. Sjekk at bildeserieinformasjonen som står nederst til høyre på skjermen er riktig. Informa-
sjonen som er gitt varierer, avhengig av det valgte datasettet.

3. Kontroller bildesettets egnethet ved hjelp av verktøylinjefunksjonene til høyre for bildevis-
ningen (se side 63).

4. Klikk på Next for å fortsette til iPlan Navigator (se side 57).

Behandling av pasientdata
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2.4.4 Importere DICOM BOLD/DTI-data

Dialogboksen Advanced Data

Hvis du laster inn DICOM-data som inneholder BOLD MRI- eller DTI-bildedata, åpnes følgende
Advanced Data-dialogboks. Her kan du velge bildesettet og aktivere innstillingene.

Figur 15 
MERK: Avanserte DICOM-funksjoner (Manipulation, Sorting, DICOM Info) er beskrevet på side
39.
 

Hvordan velge bilde og gjennomgå bildeserien

Trinn

1. Velg bildeserien ved å klikke på tilhørende navn eller ikon.

2. Sjekk at bildesettinformasjonen som står nederst til høyre på skjermen i fanen Details, er
riktig. Informasjonen som er gitt varierer, avhengig av den valgte bildeserien.

3. Velg de korrekte innstillingene i fanen Preprocessing (se side 42).

4. Kontroller bildesettets egnethet ved hjelp av verktøylinjefunksjonene til høyre for bildevis-
ningen (se side 63).

5. Klikk på Next for å fullføre dataimporten og fortsette til iPlan Navigator (se side 57).
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Innstillinger for forhåndsbehandling

Innstillingene for forhåndsbehandling i fanen Preprocessing kan brukes til å forbedre
bildekvaliteten og resultatene. Innstillingene for import må spesifiseres hver for seg for hver
studie.

Data format Settings

BOLD MRI

• Slice Acquisition Order: Må angis for å korrigere for tidsartefakter i snit-
tene på grunn av opptak av innfelte snitt.

• Smoothing: Gir en dimensjonell gaussisk utjevningsfunksjon med en
3 x 3-kjerne. 

• Motion Correction: Forenkler en fast 3-dimensjonal samregistrering av al-
le datasett til det første BOLD MRI-volumet. Bevegelseskorrigeringen er
basert på gjensidig informasjon og reduserer artefakter fra hodebevegelser
i BOLD-data.

• Preview: Brukes til å kontrollere bevegelseskorrigeringens omregning og
rotasjon. Resultatene vises som et diagram og kan forkastes ved å klikke
på Reset.

MERK: Innstillingene for Smoothing og Motion Correction bør kun justeres
hvis liknende trinn for forhåndsbehandling ikke allerede har blitt satt opp på
skanneren. Ellers kan datakvaliteten forverres.
 

DTI

Correct for Eddy Currents: Forbedrer registreringen mellom DTI-volumer.
Dette er nyttig siden virvelstrømmer fra diffusjonsstigninger kan forårsake at
DTI-bilder forvrenges. Artefaktene fra skanneren kan beskrives som skift,
skalering og forskyvning i faseomkodingsretningen. 
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2.4.5 Orientation

Generell informasjon

Hvis pasienten ble skannet i aksial (liggende på mage eller rygg) posisjon, men med hodet på
skrå og med tilsvarende gantryvinkel, vil ikke merkingen av de koronal-lignende skannedataene
vises riktig i navigasjonsprogrammet. Du kan korrigere dette ved å eksportere dataene fra
skanneren som et koronalt datasett, eller merke dataene på nytt fra aksial til koronal i iPlan ved
hjelp av funksjonene som er beskrevet på side 43.
MERK: Noen skannere og medisinske informasjonsformater inkluderer ikke
bilderetningsinformasjon i bildetoppteksten.
 

Hvordan få tilgang til retningsfunksjoner

Figur 16 

Trinn

1. Velg ønsket bildesett i dialogboksen Advanced Data (vises når dataene er lastet inn).

2. Klikk på Manipulation... i alternativområdet til høyre for dialogboksen for å åpne dialog-
boksen Orientation (vist over).

Tilgjengelige retningsfunksjoner

Funksjon Forklaring

Flip A-P
Vend det valgte bildet i retningene A-P (foran-bak), H-F (hode-fot) og L-R
(venstre-høyre).Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P
Roter det valgte bildet i retningene A-P (foran-bak), H-F (hode-fot) og L-R
(venstre-høyre).Rotate H-F

Rotate L-R

Angre Angre endringen som ble gjort sist.
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Funksjon Forklaring

Reset Nullstill alle endringer som er gjort.

Modality Hvis modaliteten for skannedatasettet (CT, MR, X-Ray, NM, XT, OT eller Ul-
trasound) ikke allerede er definert på skanneren, kan det velges her.

Submodality

En egnet undermodalitet kan velges for gjeldende modalitet, hvis ikke det al-
lerede er definert på skanneren:
• CT = Angio kan velges
• MR = Angio, funksjonell, T1- og T2-kontrast kan velges
• X-Ray = Ingen undermodalitet tilgjengelig
• NM = PET og SPECT kan velges
• XT = XA (angiografi)
• OT = SC kan velges

Patient orientati-
on

For pasientens retning kan du velge Prone, Supine, Decubitus Left eller
Decubitus Right hvis retningen ikke allerede var definert på skanneren.
MERK: Hvis Unknown har blitt definert automatisk, må du passe på at riktig
alternativ for bildedataene er valgt før du fortsetter.
 

Scan direction
Velg enten Head first eller Feet first.
MERK: Hvis Unknown har blitt definert automatisk, må du passe på at riktig
alternativ for bildedataene er valgt før du fortsetter.
 

Image Type
Velg Axial, Coronal, Sagittal eller Unknown for bildetyperetning.
MERK: Hvis Unknown har blitt definert automatisk, må du passe på at riktig
alternativ for bildedataene er valgt før du fortsetter.
 

Series comment Vis kommentarer som er lagt inn av operatøren av skanneren.

Harddisk for MR-analyse - bilderetning

MR-analyseformatet inkluderer ikke flere nødvendige parametere for bilderetninger (venstre-
høyre, hode-føtter, foran-bak) i bildetoppteksten. Noen av volumparametrene er derfor
standardparametre og kan også være feilaktige. Derfor må du gjennomgå, korrigere og verifisere
bildeparametrene manuelt (se side 43) før du fortsetter. 
MR-analysedataformatet støtter heller ikke gantryvinkel eller vinkling, iPlan kan ikke overføre
disse dataene på riktig måte. For å unngå feil bilderekonstruksjon i planleggingsprogrammet bør
det ikke brukes MR-analysebilder med gantryvinkel eller vinkling på mer enn 0,1°.

Tilgjengelige visningsfunksjoner

Flere visningsfunksjoner er tilgjengelige via verktøylinjen til høyre for bildevisningen (se side 63).

Neste trinn

Trinn

Når innstillingene er valgt, klikker du på Yes i meldingen som vises for å bekrefte endringene du
har gjort.
Deretter sendes du tilbake til dialogboksen Advanced Data.
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2.4.6 Slette snitt

Generell informasjon

Hvis du har importert DICOM-data, kan du slette snitt fra den valgte bildeserien.

Hvordan slette snitt

Figur 17 

Trinn

1. Klikk på Delete Slices... i området Functions.

2.
Angi snittområdet som skal slettes, i Delete slices from [x] to [x].
Eksempel: Snitt 1 til 10

3.

I Delete every ... [x] slice angir du om alle snittene i det definerte området skal slettes
eller om bestemte snitt skal hoppes over.
Eksempel: Hvis du vil slette snitt 10, 20 osv., gjør du følgende oppføring: Delete every ...
[10] slice.

4. Klikk på Delete Slices for å bekrefte slettingen.

MERK: Hvis du ikke har lukket dialogboksen Delete Slices, kan du angre slettingen ved hjelp av
knappen Undo.
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2.4.7 Sortere bilder

Generell informasjon

DICOM-bilder lastes inn individuelt av iPlan. Derfor må de grupperes som bildeserier. Enkelte
standardinnstillinger kan ikke modifiseres. Standard DICOM-datasett som CT eller MR er vanligvis
allerede riktig gruppert. Avhengig av skannerinnstillingene som brukes, kan imidlertid
innstillingene beskrevet nedenfor endres slik at DICOM-bildene kan grupperes riktig med det
nødvendige datasettet.

Hvordan få tilgang til sortering

Figur 18 

Trinn

1. Merk bildesettet i dialogboksen Advanced Data som vises når dataene har blitt lastet inn.

2. Klikk på Sorting... i alternativområdet til høyre for dialogboksen for å åpne dialogboksen
Sorting... (vist over).

Valg av parameter

Trinn

1.

Velg en eller flere av følgende sorteringsparametre ved å klikke på tilsvarende avkry-
sningsbokser:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2. Klikk OK for å lagre disse parametrene og gå tilbake til dialogboksen Advanced Data.
Bildene vises sortert etter de valgte parametrene.

Sorteringsparametrene har ingen betydning for bildesnittenes sorteringsrekkefølge. Hvert
snitt beholder sin egen x, y, z posisjon, slik at korrekt plassering er sikret.
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2.4.8 DICOM-informasjon

Hvordan vise DICOM-informasjon

Klikk Dicom Info... i dialogboksen Advanced Data (se side 39) for å vise dialogboksen File
display. Denne dialogboksen viser DICOM-topptekstinformasjon som er skrevet av skanneren.

Dialogboksen File display

①

②

③

Figur 19 

Nr. Forklaring

① Filnavn og filplassering.

② Viser DICOM-topptekstinformasjon.

③

Når du klikker på Editor, kan du redigere DICOM-topptekstinformasjonen eller lagre den
på en annen plassering.
Filen vises i redigeringsprogrammet Notepad (Notisblokk), der du kan endre den og/eller
lagre den der du ønsker.

MERK: Under import av DICOM-data må du sjekke nøye at all generell DICOM-informasjon (f.eks.
modalitet, pasientens navn, fødselsdato) er riktig tolket av iPlan og at informasjonen som er sendt
fra skanneren er riktig.
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2.5 Legge til pasientdata
Importere nye DICOM-data

Generell informasjon

Hvis du allerede har lastet pasientdata og laster nye DICOM-data for pasienten, har du
muligheten til å fusjonere de nye dataene med gjeldende pasientdata eller opprette en egen
pasientfil.

Hvordan legge til data

Når du har importert data (se side 38), blir du spurt om du vil legge de nye dataene til gjeldende
pasientdata.

Figur 20 

Alternativer

Klikk på Merge for å legge til de nye dataene direkte i gjeldende pasientdata. 

Klikk på New Patient for å opprette en separat pasientmappe.

Merk av for Create new study [...] og klikk på Merge for å opprette en ny studie for gjeldende
pasient.

Klikk på Cancel for å avbryte import av nye data.

Neste trinn

Når dataimport er fullført, klikker du på View and Adjustment etterfulgt av OK i iPlan Navigator
(side 57) for å fortsette til visningsfunksjonene.
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2.5.1 Importere STL-data

Generell informasjon

Når du først har lastet et anatomisk pasientdatasett, kan du importere STL-data til planen.

Hvordan importere STL-data

Figur 21 

Trinn

1. Hvis du ikke har opprettet et nytt STL-arkiv allerede, må du gjøre dette nå (se side 30).

2.
Velg STL-arkivet i dialogboksen Load Archives (se side 32), og klikk deretter på Next.
Dialogboksen Files åpnes (se over).

3.

Velg filen du vil importere til behandlingsplanen.
Om nødvendig, kan du justere objektkvaliteten ved hjelp av rullegardinlisten Import Qua-
lity of Objects eller glidebryteren Resolution. Som standard er objektkvalitet innstillin-
gen du definerte da du opprettet det nye arkivet.

4. Klikk på Import for å legge til STL-data i behandlingsplanen, og fortsett til iPlan Naviga-
tor (se side 57).

Resultatet av STL Import er et anslag av den originale modellen. Tap av informasjon under
konvertering beror på kvalitetsinnstillinger som er valgt i dialogboksen STL Import. Bilder
av høy kvalitet fører til bedre utregning.
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3 PROGRAMOVERSIKT
3.1 Introduksjon til iPlan
Oversikt

Systemytelse

Ytelsen til iPlan er avhengig av operativsystemet og datamaskinplattformen.
For å optimere programmets ytelse bør du ikke kjøre unødvendige programmer parallelt med
iPlan.

Flere iPlan-moduler

Flere iPlan-moduler er tilgjengelige, f.eks. for ENT-applikasjoner. Hvis du har kjøpt mer enn én
modul, pass på at du har startet riktig modul ved å sjekke produktlogoen nederst til høyre på
skjermen.

Figur 22 
En egen brukerveiledning for programvare er tilgjengelig for hver iPlan-modul. Ta kontakt med
supportavdelingen hos Brainlab for mer informasjon.
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3.1.1 Bildedata og forkortelser

Kompatible bildetyper

Følgende bildetyper kan overføres til iPlan:
• CT (med/uten kontrastmiddel)
• MR (med/uten kontrastmiddel)
• MR diffusjonsvektede bilder (DTI)
• BOLD MRI-data (funksjonell avbilding)
• Kjernemedisindata (PET, SPECT)

MERK: Detaljerte skanningsinstruksjoner fås på forespørsel fra supportavdelingen hos Brainlab.
 

Verifisere bildedata

iPlan gir funksjonalitet for måling og/eller utregning av avstander, volumer, diametre,
vinkler, punktplasseringer (i rettvinklede koordinater) osv., basert på bildedata. For å unngå
pasientskade på grunn av slike målinger og beregninger må brukeren bekrefte de brukte
bildedataene for å sikre at de er egnet for disse formålene.
Bildedataenes egnethet må fastslås, opprettholdes og verifiseres regelmessig av både brukeren
av bildedataene og av bildeleverandøren (f.eks. sykehusets radiolog) i samsvar med følgende
retningslinjer:
• Brukeren av bildedataene (f.eks. iPlan-bruker), så vel som bildeleverandøren, må være klar

over at bildedataene som leveres skal brukes av iPlan til geometriske målinger og beregninger.
• Brukeren av bildedata er ansvarlig for å spesifisere bildedatakrav som er relevante for den

spesifikke bruken (f.eks. spatial nøyaktighet) til bildeleverandøren.
• Bildeleverandøren er ansvarlig for å gi bildedata som oppfyller kravene (f.eks. spatial

nøyaktighet) spesifisert av brukeren av bildedata.
• Bildeleverandøren er ansvarlig for å verifisere at de leverte bildedataene oppfyller kravene

(f.eks. ved å kalibrere skanneren og utføre fantomtester ved hjelp av iPlan-funksjonen for
måling på regelmessig basis).

• Brukeren av bildedataene og bildeleverandøren må være klar over at verken Brainlab eller
selve programmet kan validere eller verifisere pasientspesifikke bildedata som brukes i
kombinasjon med iPlan for spesifikke bruksområder.

Introduksjon til iPlan

52 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0



3.1.2 iPlan-arbeidsflyt

Generell informasjon

Under vises et eksempel på arbeidsflyt for oppretting av en behandlingsplan med iPlan.
For å få tilgang til planleggingsoppgavene som vises i arbeidsflyten, kan du:
• Gå gjennom planleggingsoppgavene i rekkefølgen under, via området Navigator (se side

56).
• Velg planleggingsoppgaver i rekkefølgen du foretrekker, via iPlan Navigator (se side 57).

MERK: Du kan også utelate oppgaver som ikke er nødvendige for gjeldende planlegging av
behandlingen.
 

Standard arbeidsflyt

Behandlingsplan-
stadium

Planleggingstrinn Se

Bildedata
Skann pasient Instruksjoner for skanning

Last/importer data Side 21

Planlegging

Visning og justering Side 69

Registreringspunkter Side 105

Bildefusjon Side 117

Objektoppretting Side 133

Avansert objektplanlegging Side 168

BOLD MRI Mapping Side 175

Fibersporing Side 195

Baneplanlegging Side 207

Siste trinn
Lagre behandlingsplanen Side 241

Eksporter behandlingsplanen Side 247
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3.2 Brukergrensesnitt
Hovedskjermbildet

Generell informasjon

Hovedskjermen vises etter at en planleggingsoppgave er valgt i området Navigator (se side 56)
eller iPlan Navigator (se side 57).

Skjermlayout

① ②

④

③

⑤
Figur 23 

Nr. Forklaring Se

① Planleggingsområdet som viser bildevisninger Side 61

② Funksjoner på verktøylinjen Side 63

③ Navigator-området Side 56

④ Funksjonsområdet Side 57

⑤ Fanesider for å velge displayalternativer for hver planleggingsoppgave Side 60

Brukergrensesnitt
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3.2.1 Dialoger

Generell informasjon

Når visse funksjoner åpnes, åpnes en egen dialogboks der du kan definere forskjellige
innstillinger.

Skjermoppsett (eksempel)

Figur 24 

Generelle funksjoner

Funksjon Forklaring

OK Lagrer endringene og lukker dialogboksen.

Cancel Lukker dialogboksen uten å lagre endringene.
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3.2.2 Navigator-området

Layout

①
②
③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

Figur 25 

Nr. Forklaring

① Åpner iPlan Navigator, så du kan velge planleggingsoppgaver i en hvilken som helst rek-
kefølge (se side 57).

② Åpner neste planleggingsoppgave.

③ Neste planleggingsoppgave (blå kontur).

④ Gjeldende planleggingsoppgave (gul kontur).

⑤ Navn på pasient, ID og behandling.

⑥ Åpner en PDF med brukerveiledning for programvare for iPlan. 

⑦ Minimerer vinduet iPlan så det bare er åpent i bakgrunnen.

⑧ Slår av programmet iPlan (se side 259).

Hvordan velge en planleggingsoppgave

Alternativer

Klikk på Next for å gå til neste planleggingsoppgave.

Klikk på Go To... for å åpne iPlan Navigator for å velge en annen planleggingsoppgave.
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3.2.3 iPlan Navigator

Skjermlayout

①

②

Figur 26 

Nr. Forklaring

①
Tilgjengelige planleggingsoppgaver:
Fullførte planleggingsoppgaver vises med avkrysningsmerke.

② Beskrivelse av den valgte planleggingsoppgaven.

MERK: En grå (nedtonet) planleggingsoppgave viser at oppgaven ikke er tilgjengelig, enten fordi
den ikke gjelder for de lastede dataene, eller fordi funksjonen ikke er inkludert i lisensen din.
 

Hvordan velge en planleggingsoppgave

Alternativer

For å åpne en planleggingsoppgave velger du oppgaven og klikker på OK, eller dobbeltklikk på
oppgaven.

For å lukke iPlan Navigator uten å velge en oppgave klikker du på Cancel.
Programmet sender deg tilbake til forrige skjermbilde.
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3.2.4 Funksjonsområdet

Generell informasjon

Figur 27 
Funksjonene som er spesifikke for hver planleggingsoppgave, er tilgjengelige i funksjonsområdet.
Eksemplet nedenfor viser funksjonsområdet for planleggingsoppgaven Registration Points. 

Synligheten til det planlagte innholdet

Øyesymbolet ved siden av hver oppføring på listen angir hvorvidt det planlagte innholdet (f. eks.
et registreringspunkt eller opprettet objekt) er synlig i bildevisningene.

Alternativer

Dette ikonet vises når du har lagt til et element til listen. Det viser at du ennå ikke har
lagt til det planlagte innholdet til bildevisningene (f.eks. ved å plassere et registrerings-
punkt i bildet).

Når du har lagt til det planlagte innholdet til bildevisningene, betyr et åpent øyeikon at
det planlagte innholdet er synlig.
Klikk på øyesymbolet for å skjule innholdet.

Et lukket øye-ikon betyr at det planlagte innholdet er skjult.
Klikk på øyesymbolet for å viser det planlagte innholdet igjen.
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Justere egenskapene og fargen på det planlagte innholdet

Alternativer

Når du klikker på et fargeikon ved siden av en listeopp-
føring, åpnes dialogboksen Select Color, der du kan
velge farge for det planlagte innholdet. 
Velg farge fra paletten og klikk OK for å bekrefte.

Når du klikker på egenskaper-ikonet ved siden av en li-
steoppføring, åpnes dialogboksen Properties, der du
kan velge navn/farge for det planlagte innholdet. 
Definer et navn og velg farge fra paletten.
Klikk OK for å bekrefte valgene dine.
MERK: Flere innstillinger som er tilgjengelige for en be-
stemt planleggingsoppgave beskrives også i tilsvaren-
de kapittel.
 

MERK: Hvis Advanced 3D er aktivert, kan noen objek-
ter vises i en bestemt farge (se side 95).
 

Generelle funksjoner

Avhengig av den valgte planleggingsoppgaven, kan følgende generelle funksjoner være
tilgjengelige i funksjonsområdet:

Funksjon Forklaring

Undo/Redo Rett opp endringer du har gjort i en planleggingsoppgave.

Fremdriftslinje Gitt for visse operasjoner (f.eks. åpne en behandlingsplan). Disse opera-
sjonene kan avsluttes ved å klikke på Cancel (vises under fremdriftslinjen).

MERK: De spesifikke funksjonene i planleggingsoppgave er beskrevet med tilsvarende
planleggingsoppgave.
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3.2.5 Fanesider

Generell informasjon

I fanesidene kan du velge visningsalternativer for planleggingsområdet. Valg av faneside varierer
avhengig av planleggingsoppgaven du står i.

Tilgjengelige fanesider

Figur 28 
• Overview (side 83)
• 4 Views, 8 Views og 9 Views (side 85)
• X-ray Images (side 87)
• Other Images (side 88)
• Multiple Sets (side 89)
• Plan Content (side 90)

MERK: Andre fanesider som er spesifikke for en planleggingsoppgave er beskrevet med
tilsvarende oppgave.
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3.2.6 Bildevisninger i planleggingsområdet

Generell informasjon

Bildene i behandlingsplanen vises i forskjellige visninger i planleggingsområdet. Du kan utføre de
fleste planleggingsfunksjonene direkte i bildevisningene.

Layout av planleggingsområdet

Følgende bildevisninger er mulige, avhengig av den valgte planleggingsoppgaven og
visningsfanen:
• 3D-visning
• Snittvisninger (aksiale, sagittale eller koronale)
• Rekonstruksjoner eller skrått rekonstruerte bilder

①

②

③

④

Figur 29 

Forklaring av planleggingsområdet

Nr. Forklaring

①

Pilknapp: Gir tilgang til alternativer for visningskonfigurasjon (se side 74).
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Nr. Forklaring

②

Rekonstruksjonsvisninger viser bilder som er rekonstruert fra originale bildesnitt. Følgen-
de informasjon vises i rekonstruksjonsvisninger:

• Retningen oppgitt i første linje i parentes er retningen som bildeserien i utgangspunktet
ble tatt i.

• Retningen som står i den andre linjen er den rekonstruerte visningen av bildet.
• Typen skanning (f.eks. MR eller CT) og tallet som identifiserer skannesettet (f.eks. #1)

er også oppgitt.

Originale snittvisninger viser bildesnitt slik de opprinnelig ble tatt (aksiale, koronale eller
sagittale). Følgende informasjon vises i visninger av originale bildesnitt:

• Den første linjen viser typen skann (f.eks. MR eller CT) og tallet som identifiserer skan-
nesettet (f.eks. #1) og skanneretningen.

• Den andre linjen viser tallet på gjeldende snitt i skannserien.

En egendefinert retning viser at f.eks. bildesettet ble omjustert som beskrevet på side
71, eller at det har blitt AC/PC-lokalisert. 

MERK: Egendefinert retning er ikke tilgjengelig for 2D-visninger som viser den originale
snittretningen.
 

MERK: Egendefinerte retninger vises bare i iPlan og i Brainlab-navigasjonsprogramvare.
 

③

Bokstaver i ytterkanten av visningene viser bildets bilderetning:
• A (foran), P (bak)
• L (venstre), R (høyre)
• H (hode), F (føtter)

④ Pasientikon som viser retningen på bildene som vises.
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3.2.7 Verktøylinje og funksjonsknapper

Generell informasjon

Avhengig av fanesiden som er valgt i planleggingsområdet, kan verktøylinjen og bildevisningene
inneholde funksjonene som er oppgitt nedenfor.
• Funksjonsknapper med grå bakgrunn står i verktøylinjen (se side 217).
• Funksjonsknapper med svart bakgrunn står i de enkelte bildevisningene. Bruk av disse

knappene påvirker bare visningen som knappen er valgt i (se side 74).

Bildevalgknapper

Knapp Forklaring Se

Slice and Image Set Selection: Velg skannbildene som skal vi-
ses i planleggingsvisningene. Side 218

Browse Slice: Bla i enkeltbildesnitt i stigende eller synkende
rekkefølge. Side 227

Browse Slices: Bla i flere bildesnitt i stigende eller synkende
rekkefølge. Side 227

• I rekonstruksjonsvisninger brukes Depth Scrolling for å bla
gjennom skannrekonstruksjoner langs aksen indikert av pa-
sientikonet (vises nederst til venstre i bildevisningen).

• I snittvisninger brukes Slice Scrolling for å bla gjennom til-
gjengelige snitt.

Side 227

Vise alternativ-knapper

Knapp Forklaring Se

Options: Tilgang til avanserte visningsalternativer. Side 219

Pan and Recenter: Midtstill på nytt og vis vertikale og horisontale pla-
ner som kan brukes til å justere rekonstruksjonsplanene. Side 228

Recenter View: Tilbakestill 3D-scenen til posisjon i visningen hvis den
ble endret med panorering. Side 74

View Types: Velg type visning som skal vises (f.eks. planer, 3D eller
objekter). Side 78
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Knapp Forklaring Se

View Orientation: Endre visningsretningen. Side 77

Composing Options: Verifiser to bildesnitt fra forskjellige bildeserier
som er sammenslått. Side 80

Zoom-knapper

Knapp Forklaring Se

Zoom In/Out: Øk eller reduser bildeforstørrelse. Side 229

Full Screen: Forstørr gjeldende visning til full skjerm. Side 76

Vindusoppsettknapper

Knapp Forklaring Se

Windowing: Juster grånivådistribusjonen i bildene som vises. Side 230

Advanced Windowing: Gir avanserte alternativer for justering
av gråverdi, Hounsfield- eller SUV-distribusjon for det valgte bil-
det. 

Side 231

Måle- og merkeknapper

Knapp Forklaring Se

Measure Hounsfield Units: Mål Hounsfield-enhetene på opptil tre
punkter i et bildesnitt (tilgjengelig for CT-bildeserier). Side 235

Measure Values: Mål verdien (f.eks. grå eller SUV) på opptil tre punk-
ter i et bildesnitt (tilgjengelig for SPECT- eller PET-bildesett). Side 235

Measure Distances: Mål avstanden mellom opptil tre punkter i et bil-
desnitt. Side 237

Measure Angles: Mål vinkelen mellom tre punkter i et bildesnitt. Side 237
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Knapp Forklaring Se

Add/Remove Points: Legg til og fjern punkter i en bildeserie. Side 238

Flere knapper

Knapp Forklaring Se

Screenshot: Ta skjermdumper av visningene og dialogboksene som
vises. Side 240

Save Treatment Plan: Lagre endringer i gjeldende behandlingsplan. Side 241
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3.2.8 Mus-/tastatursnarveier

Generelle snarveier

Snarvei Handling

Musehjul
Du kan også bruke pilknappene opp/ned på ta-
staturet for å bla ett snitt forover/bakover

Bla gjennom bildene ett snitt om gangen.

Musehjul + SHIFT
Du kan også bruke tastene Pg Up / Pg Dn på
tastaturet for å bla tre snitt forover/tilbake

Bla gjennom bildene i økninger på tre eller sju
snitt (avhengig av hvor du står i fanen 4 Views
eller 8 Views).

Høyre museknapp Juster 3D-objektet opp, ned, venstre eller høy-
re i 3D-visningen.

CTRL + venstre museknapp Som funksjonen Pan and Recenter (se side
228).

CTRL + musehjul Zoom inn og ut i bilder (se side 229).

Dobbeltklikk på et punkt som står i funksjonsom-
rådet
Hvis du dobbeltklikker på en bane i listen, midt-
stilles visningen til målpunktet til den banen

Midtstill visningen på nytt til et bestemt punkt,
f.eks. et registreringspunkt.

Dobbeltklikk på et objekt/en region av interesse
oppgitt i funksjonsområdet

Midtstill visningen på nytt til midt i objektet/
regionen av interesse.

Dobbeltklikk på et merket punkt i fanen Plan
Content (se side 90)
Når du åpner f.eks. fanen Overview, midtstilles
visningene til det valgte punktet

Midtstill visningen på nytt til et merket punkt
(se side 238).

Dobbeltklikk på et bildesett i fanen Plan Con-
tent (se side 90)
Når du åpner f.eks. fanen Overview, vises den
valgte serien i visningene

Velg en bildeserie som skal vises i visningene.

Print Screen-tast Opprett en skjermdump av gjeldende skjerm-
bilde.

CTRL + S Lagre plan.

CTRL + Z Undo.

CTRL + Y Gjør om.

CTRL + 0 Nullstill visning (zoom og zoom midtpunkt).

Snarveier i planleggingsoppgaver

Planleggingsoppgave Snarvei Handling

Objektoppretting

Klikk på høyre museknapp på om-
rådet som skal slettes.

Slett området som er opprettet
med Brush (se side 138).

Dobbeltklikk i visningen.
(Dialogboksen Band Threshol-
ding, se side 147).

Fokuser ROI (interesseområde).

Bildefusjon
Klikk på venstre museknapp og flytt
musen til venstre/høyre for å veksle
mellom blå/oransje bilder.

Veksle mellom gule og blå bil-
der.
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Planleggingsoppgave Snarvei Handling

Planlegging av registre-
ringspunkter

ALT og klikk med venstre musek-
napp.
Slipp ALT-tasten og klikk venstre
museknapp for å justere posisjonen
av punktet.

Legg til nytt registreringspunkt.

Alle planleggingsoppga-
ver der Add/Remove
Points er tilgjengelig
(seside 238)

ALT og klikk med venstre musek-
napp.
Slipp ALT-tasten og klikk venstre
museknapp for å justere posisjonen
av punktet.

Legg til nytt merket punkt.
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4 VISNING OG JUSTERING
4.1 Introduksjon
Oversikt

Generell informasjon

Oppgaven View and Adjustment inneholder faner der du kan se alle pasientbilder og konfigurere
visningsalternativer. Du kan velge denne planleggingsoppgaven på et hvilket som helst punkt
under planlegging for å se planlagt innhold som står i behandlingsplanen. 
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4.1.1 Visnings- og justeringsfunksjoner

Hovedskjermbildet

Figur 30 

Tilgjengelige funksjoner

Funksjon Forklaring Se

Align Omplasser bilder i visningen. Side 71

Reset Gjenopprett bildeposisjon. Side 71

Import Legg til bilder (f.eks. skjermdumper) til behandlingspla-
nen og eksporter dem separat.

Side 72

Export All Side 73

Bone in 3D Vis en benflate i 3D-visningen. Side 84
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4.2 Vise og justere bilder
Innrette bilder

Generell informasjon

Hvis bildene i visningene ikke er innrettet som ønsket, kan du omplassere dem i delen Image Set
Alignment i området Functions.

Hvordan innrette bilder

① ② ③

Figur 31 

Trinn

1. Klikk på Align i området Functions.

2.

For å flytte bildet opp, ned, til venstre eller høyre plasserer du musepekeren i
midten av bildet til musesymbolet vises som en hånd ①. Dra bildet til ønsket
posisjon.
For å rotere bildet plasserer du musepekeren utenfor bildet til musesymbolet vi-
ses som en hånd med en pil ②.Juster til ønsket rotasjon.

Når du innretter bilder, vil bildeinformasjonen øverst til høyre i visningene ③ indikere at
visningen er en "tilpasset" retning. Tilpasset retning vil kun vises i iPlan og Brainlab
bildestyrte kirurgiprogrammer som støtter denne funksjonen.

Tilbakestille retning

Ved å klikke Reset gjenoppretter du den opprinnelige retningen til snittsettet.
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4.2.1 Importere og eksportere bilder

Generell informasjon

I delen Images i området Functions kan du legge til bilder som skjermdumper, fotografier osv. i
forskjellige formater (f. eks. BMP, PNG, JPEG osv.) i behandlingsplanen og eksportere dem til
senere bruk. Du kan bla i disse bildene på PC-en. 

Hvordan importere bilder

Figur 32 

Trinn

1. Åpne fanen Other Images (se side 88).

2. Klikk på Import i området Functions.

3. Velg bildefilen i dialogboksen Browse.

4.
Klikk OK for å importere filen.
Da blir bildet tilgjengelig i fanen Other Images.

MERK: Diverse bildefiler i forskjellige formater fra en hvilken som helst kilde kan importeres via
Import, for eksempel skjermdumper. Av den grunn er hver importert bildefil merket rødt med
"Uncontrolled Information" (ukontrollert informasjon). Sjekk at bildet er aktuelt for gjeldende
pasient.
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Hvordan eksportere bilder

Eksportfunksjonene er tilgjengelige straks skjermdumper er tatt, eller et eksternt bilde er importert
ved hjelp av Import.

Figur 33 

Trinn

1. Klikk på Export All for å eksportere alle skjermdumper eller bilder.

2. Velg eksportplasseringen i dialogboksen Browse.

3. Klikk OK for å eksportere filen eller filene.
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4.3 Konfigurere visninger
Visningsknapper

Generell informasjon

Under planlegging kan du bruke knappene i bildevisningene for å konfigurere forskjellige
visningsalternativer. Da kan du endre en individuell visning i en visning-fane.
Beskrivelsene av visningskonfigurasjonen som er gitt her, er gyldige for alle
planleggingsoppgavene.

Hvordan få tilgang til visningsknappene

Trinn

Klikk på pilknappen øverst til venstre i visningen.
MERK: Visningsknappene deaktiveres som standard.
 

Figur 34 

Tilgjengelige knapper

De tilgjengelige knappene varierer avhengig av visningen og den valgte visningsfanen.

View Types (side 78)

Visningsretning (side 77)

Composing Options (side 80)

Full skjerm (side 76)

Konfigurere visninger
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Browse Slice (side 227)

Recenter View: Tilbakestiller 3D-scenen til posisjon i visningen hvis den ble endret
med panorering

Advanced Windowing (side 231)

Slice and Image Set Selection (side 218)
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4.3.1 Full skjerm

Generell informasjon

Knappen Full Screen er tilgjengelig i alle visninger, og du kan bruke den til å vise visningen som
fullt skjermbilde.

Hvordan aktivere fullt skjermbilde

① ②

Figur 35 

Trinn

1. Klikk på knappen Full Screen i en hvilken som helst visning for å se visningen
som fullt skjermbilde ①.

2. Klikk en gang til på Full Screen for å gå tilbake til forrige visning ②.
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4.3.2 Visningsretning

Generell informasjon

I enkelte visninger kan du bruke knappen View Orientation til å endre visningsretningen.

Hvordan velge visningsretning

① ②

Figur 36 

Trinn

1.

Klikk på View Orientation for å vise retningsalternativene.
• Alternativer for snittvisning ①
• Alternativer for 3D-visning ②

MERK: Flere snittvisningsalternativer er tilgjengelige hvis du har opprettet ob-
jekter med høy oppløsning i Objektplanlegging (se side 150).
 

2.
Velg retningen.
Visningen oppdateres tilsvarende.
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4.3.3 Visningstyper

Generell informasjon

I 3D-visninger kan du bruke knappen View Types til å velge hvilken type 3D-visning som skal
vises (planer, 3D, objekter).
Avhengig av systemkonfigurasjonen finnes det forskjellige alternativer for visualisering (se side
95).

Hvordan definere visningstype

Figur 37 

Trinn

1. Klikk på View Types for å vise alternativene for visningstyper (se side 79).

2.

Velg visningstype.
Visningen oppdateres tilsvarende.
MERK: Via knappen Options i fanen Viewing Options kan du velge hvilke plan som skal
vises (aksiale, koronale, sagittale) og hvorvidt 3D-objekter skal vises (se side 221).
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Alternative visningstyper

Alternativer

①

②

①

②
Når du klikker på Planes, vises segmenterte objekter ② og
planrekonstruksjoner ①.
MERK: Posisjonen av planene endres i henhold til justerin-
ger som er gjort i 2D-visningen.
 

Når du klikker på 3D, vises en tredimensjonal visning av
hele skanneområdet, inkludert alle planlagte objekter.

Når du klikker på Objects, vises en tredimensjonal visning
av alle planlagte objekter.

MERK: For mer avanserte 3D-visningsalternativer, se side 95.
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4.3.4 Alternativer for komponering

Generell informasjon

Med knappen Composing Options kan du bekrefte to bildesnitt fra forskjellige datasett som er
fusjonert.
MERK: Denne knappen er bare tilgjengelig i visningene øverst til venstre og nederst i fanen
Multiple Sets (der tilsvarende bildesnitt fra forskjellige datasett vises).
 

Hvordan velge alternativer for komponering

Figur 38 

Trinn

1. Klikk på Composing Options for å vise tilgjengelige alternativer.

2.

Velg alternativet for komponering.
Visningen oppdateres tilsvarende.
MERK: Alternativer for komponering er beskrevet på side 80.
 

Alternativet Spy Glass

Klikk på Spy Glass for å sammenligne et definert område av referansesnittet (snitt fra visningen
øverst til høyre) med snittet i gjeldende bildevisning. 

①

①

Figur 39 

Alternativer

Plasser rammen ① over det aktuelle området og bekreft referansebildesnitt og gjeldende bilde-
snitt ved å sammenligne området innenfor og ved rammekantene.
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Alternativer

For å omformatere rammen, bruk musepekeren til å klikke og dra i kanten av rammen.

Alternativet Amber/Blue

Klikk på Amber/Blue for å sammenligne detaljene i hele referansebildesnittet (snitt fra visningen
øverst til høyre) med snittet i gjeldende bildevisning. Referansebildesnittet (oransje) og bildesnittet
i visningen der du ønsker å gjøre valget (blått) vises overlagt.

Figur 40 

Alternativer

Plasser musepekeren over bildet og dra musen til høyre for å vise mer informasjon på referan-
sebildesnittet.

Dra musen til venstre for å vise mer informasjon for gjeldende bildesnitt.

Alternativet Overlay

Klikk på Overlay for å legge to forskjellige bildesett over hverandre. Du kan legge forskjellige
bildemodaliteter over hverandre for å se funksjonsdata vist med anatomiske data (f.eks., T1-bilder
og PET). Når du velger dette alternativet, legges bildesnittet i visningen der du gjorde valget, over
referansebildesnittet (snitt fra visning øverst til høyre).

Figur 41 

VISNING OG JUSTERING

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0 81



Alternativer

Plasser musepekeren over bildet og dra musen til høyre for å vise mer informasjon på bildesnit-
tet i gjeldende visning.

Dra musen til venstre for å vise mer informasjon for referansebildesnittet.

MERK: Referansebildesnittet vises alltid med samme intensitet, mens bildesnittet i den valgte
visningen blekner fra venstre (usynlig) til høyre (full intensitet).
 

Alternativer for deaktivering av komponering

Når du klikker på Off, deaktiveres Composing Options.
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4.4 Bildevisningsfaner
Fanen Overview

Skjermlayout

Fanen Overview viser en oversikt over det valgte bildesettet.

①

② ③

④①

② ③

④

Figur 42 

Nr. Forklaring

① Sagittal visning av det valgte snittet.

② 3D-visning basert på den valgte behandlingsplanen.

③ Aksial visning av det valgte snittet.

④ Koronal visning av det valgte snittet.
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Hvordan plassere 3D-formen

Du kan rotere eller justere den tredimensjonale modellen i 3D-visningen for å se den fra
forskjellige perspektiver. Alternativene beror på musepekerens posisjon i visningen.

Figur 43 

Musepekerens posisjon Alternativet rotasjon

Visningens midtpunkt Bruk hånden med buet pil for å rotere den tredimensjonale
modellen i en hvilken som helst retning.

Venstre, høyre, øverst eller ne-
derst på visningen

Pilen viser retningen som du kan flytte den tredimensjonale
modellen.

Visningens hjørner Den vinklede pilen viser retningen du kan tippe modellen i (til
venstre eller høyre).

MERK: Du kan justere retningen og typen 3D-bilde som skal vises, ved hjelp av knappene View
Options og View Types.
 

Vise en beinoverflate

Hvis du merker av for Bone in 3D i funksjonsområdet (eller velger visningstypen Bone/Vessels
for en avansert 3D-visning) vil beinoverflaten basert på CT-bildene vises i 3D-visningen ①. 
Når deaktivert, vises en standard 3D-modell (med bløtvev) ②.

① ②

Figur 44 
MERK: Dette alternativet er tilgjengelig bare hvis CT-bilder er valgt.
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4.4.1 Snittvisningsfaner

Skjermlayout

Figur 45 
Snittvisningsfanene viser etterfølgende snitt i de aksiale, koronale eller sagittale visningene fra det
valgte bildesettet. Eksemplet nedenfor viser fanen 4 Views. 
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Vise 8 og 9 etterfølgende snitt

①

Figur 46 
I enkelte planleggingsoppgaver er fanene 8 Views og 9 Views tilgjengelige. Her kan du vise
objekter du har opprettet i åtte eller ni etterfølgende bildesnitt. I fanen 8 Views kan du også vise
en 3D-visning av objektet ved å klikke direkte i visningen nederst til venstre. Formen kan roteres
fritt rundt hver akse (se side 84). 
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4.4.2 Fanen X-ray Images

Skjermlayout

Hvis pasientdataene du har lastet inn inneholder røntgenbildedata, vises disse i en egen X-ray
Images-fane.

① ②

Figur 47 

Nr. Forklaring

① Den første linjen viser bildetypen og nummeret som identifiserer bildet (f.eks. #1).

② Den andre linjen viser tallet på gjeldende bilde i bildeserien.

MERK: Standard røntgen- og DSA-røntgenbilder støttes.
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4.4.3 Fanen Other Images

Skjermlayout

Hvis du har lastet inn diverse bilder (se side 72), vises disse i fanen Other Images. 

① ②

Figur 48 

Nr. Forklaring

① Den første linjen viser bildetypen (i dette tilfellet OT, som betyr annet bilde) og tallet som
identifiserer bildet (f.eks. #1).

② Den andre linjen viser tallet på gjeldende bilde i bildeserien.
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4.4.4 Fanen Multiple Sets

Generell informasjon

Fanen Multiple Sets viser flere bildesett som er fusjonert, slik at du kan vise planlagt innhold i
forskjellige bildesett samtidig. 
MERK: I planleggingsoppgaven View and Adjustment kan du også vise flere bildesett, selv om
de ikke er fusjonert. I andre planleggingsoppgaver, f.eks. Object Creation, må bildesettene først
fusjoneres før du kan vise flere sett.
 

Skjermlayout

①④

③ ②

Figur 49 

Nr. Forklaring

①
Viser snittet fra gjeldende bildeserie.
Dette er referansebildesnittet for snittene som vises i de andre bildevisningene. De andre
visningene viser snitt fra bildeserier som er fusjonert til det første settet.

② Viser overlegg av referansebildesettet ① eller av andre tilgjengelige bildesett som kan
velges ved hjelp av Slice and Image Set Selection (se side 218).
Hvis du justerer bildesnittets posisjon i en av visningene ved hjelp av f.eks. funksjonen
Pan and Recenter, justeres snittene i andre visninger tilsvarende.

③

④
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4.5 Fanen Plan Content
Oversikt

Skjermlayout

Fanen Plan Content viser et datatre som viser bildesettene og planlagt innhold (f.eks. 3D-
objekter, merkede punkter, baner osv.) som er inkludert i behandlingsplanen.
Klikk på tilhørende "+"-ikon for å utvide en del av datatreet, slik at du kan se pasientdataene det
inneholder.

①

②

Figur 50 

Nr. Forklaring

①

Viser mapper i en katalogstruktur som inneholder alt planlagt innhold som er inkludert i
behandlingsplanen (se side 93).
Mapper som inneholder alle bildesett inkludert i behandlingsplanen, vises også (se side
91).

② I delen Properties vises informasjon om bildesettet eller planlagt innhold som er valgt i
①.

Fanen Plan Content
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4.5.1 Bildesett

Hvordan vise og velge bildeserier

I fanen Plan Content kan du kontrollere bildesettenes egenskaper og velge et bildesett som skal
vises i en hvilken som helst planleggingsoppgave.

Trinn

1. Klikk på ikonet ved siden av mappen Image sets for å vise de tilgjengelige bildesette-
ne.

2.

Klikk på ønsket bildeserie for å velge den.
Følgende informasjon vises i delen Proper-
ties:
• En bildeserieforhåndsvisning som du kan

rulle gjennom for å se bildesnitt.
• Informasjon om den valgte bildeserien, f.eks.

andre bildeserier som den er fusjonert til, bil-
desett-modalitet, undermodalitet, osv.

• Signal-to-noise Ratio: Et velkjent parame-
ter for bildekvalitet. Du kan bruke verdien
som vises, som kriterium for å velge bildese-
rier som er egnet, f.eks. for objektsegmente-
ring. Jo høyere tallet er, jo bedre er bildekva-
liteten. 

Bildeserie-undermodalitet

I fanen Plan Content kan du definere skannebildets undermodalitet. Navigeringsprogrammet vil
konfigurere tredimensjonale visninger i henhold til bildemodaliteten.
Følgende undermodaliteter finnes:
• CT: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (DTI Fraksjonert anistropi), ADC (DTI Synlig

diffusjonskoeffisient), BOLD (Blodoksygennivå-avhengig MR)
• Nuclear Medicine: PET, SPECT

Antall objekter som står på høyre side av fanen Plan Content, beror på den brukte
algoritmen og kan variere fra forventet verdi.

Hvordan definere undermodaliteten

Figur 51 

VISNING OG JUSTERING
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Trinn

1. Klikk på ikonet for egenskaper ved siden av ønsket bildesett for å åpne dialog-
boksen Properties.

2. Velg bildesettets undermodalitet fra rullegardinlisten i feltet Submodality.

3. Klikk OK for å aktivere innstillingene og lukke dialogboksen.

Fanen Plan Content
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4.5.2 Planlagt innhold

Hvordan vise egenskaper ved planlagt innhold

I fanen Plan Content kan du kontrollere egenskapene for alt planlagt innhold i planen (f.eks.
objekter, registreringspunkter osv.).

Trinn

1. Klikk på ikonet ved siden av en mappe med planlagt innhold, f.eks. Objects.

2.

Klikk på ønsket element i listen for å velge den.
Avhengig av valget vises forskjellig informasjon
under Properties, f.eks.:
• En 3D-forhåndsvisning av elementet
• Bildeserien som objektet ble opprettet i

Kopier til utklippstavlen

I noen planleggingsoppgaver vises knappen Copy to Clipboard i fanen Plan Content under
informasjonen om egenskaper. Med denne funksjonen kan det vises detaljer på et objekt eller
ROI-volum som skal kopieres til utklippstavlen i Windows, f.eks. for overføring til en ekstern fil.

Hvordan justere synligheten av planlagt innhold

Øyesymbolet ved siden av hver listeoppføring i datatreet viser om planlagt innhold er synlig i
bildevisningene.

Alternativer

Et åpent øye-ikon betyr at det planlagte innholdet er synlig. Klikk på øyesymbolet for å
skjule innholdet.

Et lukket øye-ikon betyr at det planlagte innholdet er skjult. Klikk på øyesymbolet for å
vise det planlagte innholdet.

Hvis datatreet inneholder aktiverte og deaktiverte elementer, vises et halvlukket øyei-
kon øverst på datatreet.

Hvordan justere fargen og egenskapene til planlagt innhold

Du kan vise og endre egenskapene for planlagt innhold i fanen Plan Content.

Alternativer

Når du klikker på et fargeikon ved siden av en listeoppføring, åpnes dialogboksen Se-
lect Color der du kan velge farge for det planlagte innholdet (se side 59).

VISNING OG JUSTERING
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Alternativer

Når du klikker på ikonet for egenskaper ved siden av en listeoppføring, åpnes dialog-
boksen Properties der du kan endre navnet på det planlagte innholdet (se side 59).

Fanen Plan Content
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5 AVANSERTE 3D-
FUNKSJONER

5.1 Introduksjon
Oversikt

Generell informasjon

Funksjonen Advanced 3D gir en funksjonell utvidelse til Standard 3D som beskrevet på side 78.
Du kan nå velge forskjellige nye 3D-visningstyper (f.eks. Cerebrum, Maximum Intensity Projection
og Digital Radiography) som tilbys i menyen 3D-visningstype. Når du bytter terskelen kan
endringen straks vises i 3D.
MERK: Tilgjengeligheten av funksjonen Advanced 3D avhenger av hvilken lisens som er aktivert.
På iPlan NET-serveren er denne funksjonen bare tilgjengelig ved kjøring av en "Avansert 3D-økt".
Funksjonen Standard 3D er tilgjengelig selv om Advanced 3D ikke er lisensiert eller tilgjengelig.
 

AVANSERTE 3D-FUNKSJONER
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5.2 Avansert 3D-visning
Visningstyper

Generell informasjon

Velg menyen View Types i 3D View. For flere visningsalternativer, se side 78.

Om visningstyper

Advanced 3D-visning tilbyr flere typer 3D-visning, avhengig av modaliteten til gjeldende valgte
datasett. 3D-visningstypene kan velges fra en rullefeltmeny i 3D-visningsvinduet. Navnet på hver
visningstype står ved siden av ikonet. Du kan lett veksle mellom hver av disse
visningsalternativene.

① ②

Figur 52 

Nr. Alternative visningstyper

① CT-bildesett

② MR-bildeserier

Avansert 3D-visning
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Alternative avanserte 3D-visningstyper

Ikon Visningstype Forklaring

Plan

• Viser planrekonstruksjoner med de aksiale, koronale og sagittale
visningene fra en bildeserie.

• Plan kan slås av og på i dialogboksen Viewing Options (se side
220).

• Tilgjengelig med CT, MR, PET og andre modalitetsbildesett.
• Terskelsetting av Bone og Skin er tilgjengelig for denne typen

visning.
• Clipping Range og Cubic Cut er ikke tilgjengelige med denne ty-

pe visning.
MERK: Plasseringen av planene endres i henhold til justeringer
som foretas i 2D-visningen (f.eks. visningsmidtpunkt i aksial, koro-
nal og sagittal visning).
 

Object

• Viser en tredimensjonal visning av alle planlagte objekter.
• Da Cerebrum segmenteres (strukturtype "Cerebrum"), vises det

som ethvert annet objekt i denne typen visning. Gjennomsiktighet
kan kontrolleres via glidebryteren i dialogboksen Properties.

• Tilgjengelig med CT, MR, PET og andre modalitetsbildesett.
• Terskelsetting er ikke tilgjengelig med denne typen visning.
• Clipping Range og Cubic Cut er ikke tilgjengelige med denne ty-

pe visning.

Cerebrum

• Viser en avansert 3D-visualisering av cerebrum i 3D-visningen.
Dette er tilgjengelig når Cerebrum-objektet har blitt opprettet
(f.eks ved hjelp av autosegmenteringsfunksjonen når den er til-
gjengelig).

• Tilgjengelig med CT, MR, PET og andre modalitetsbildesett. Valgt
bilde må inneholde eller være festet til et sett som inneholder en
segmentert cerebrum, ellers tilbys ikke denne visningstypen for
valgt bildesett.

• Terskelsetting er ikke tilgjengelig med denne typen visning.
• Cubic Cut og Clipping Range er tilgjengelige for denne typen

visning.
• For ytterligere informasjon om opprettelsen av Advanced 3D Ce-

rebrum-objekt, se autosegmentering når den er tilgjengelig:
- Opprett et New Object ved å velge Cerebrum som Structure

Type i fanen Single Object/Multiple Objects.
- Ingen alternativer for fargevalg eller gjennomsiktighet er tilgjen-

gelig for avansert Cerebrum. Valgt farge på cerebrum vil kun
vises hvis visningstypen Objects brukes.

• Det kan være ønskelig å vise opprettet cerebrum som standardo-
bjekt ved å bruke visningstypen Objects (slå objektet Advanced
3D Cerebrum av) dersom Cerebrum ikke er detaljert eller man-
gelfull på grunn av:
- Visningsartefakter (f.eks 3D-gjengitte artefakter som for eksem-

pel brune flekker).
- Databegrensninger (f.eks. lav oppløsning eller kontrast).
- Unøyaktigheter i segmenteringen.

AVANSERTE 3D-FUNKSJONER

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0 97



Ikon Visningstype Forklaring

Cerebrum +
Bone Overlay

• Viser den spesielle cerebrum med omsluttende siluettbeinstruktu-
rert visning.

• Tilgjengelig med et CT-bildesett.
• Terskelsetting er ikke tilgjengelig med denne typen visning.
• Cubic Cut og Clipping Range er tilgjengelige for denne typen

visning.
MERK: Siluettbeinoverlegg forblir intakt når Clipping Range og Cu-
bic Cut benyttes.
 

Cerebrum +
Skin Overlay

• Viser den spesielle cerebrum med omsluttende siluetthudstruktu-
rert visning.

• Tilgjengelig med et MR-bildesett.
• Terskelsetting er ikke tilgjengelig med denne typen visning.
• Cubic Cut og Clipping Range er tilgjengelige for denne typen

visning.
MERK: Siluetthudoverlegg forblir intakt når Clipping Range og Cu-
bic Cut benyttes.
 

Bone/Vessels

• Tillater visning av kar og benstruktur i 3D.
• Tilgjengelig med et CT-bildesett.
• Terskelsetting av Bone så vel som Vessels Highlighting er til-

gjengelig for denne typen visning.
• Cubic Cut og Clipping Range er tilgjengelige for denne typen

visning.
MERK: Karstrukturer kan vises utilstrekkelig når ikke CT Angio- el-
ler CT Contrast-data brukes. Still i så fall terskelen Vessel High-
lighting til 0 % så karene ikke er uthevet.
 

Bone/Vessels
+ Skin Over-
lay

• Gir en siluett av ben og hud i 3D-visningen.
• Tilgjengelig med et CT-bildesett.
• Terskelsetting av Bone og Skin så vel som Vessels Highlighting

er tilgjengelig for denne typen visning.
• Clipping Range eller Cubic Cut er tilgjengelige for denne typen

visning.

Skin

• Viser et 3D-bilde av hudens overflate.
• Tilgjengelig med CT, MR og andre modalitetsbildeserier.
• Terskelsetting av Skin er tilgjengelig for denne visningstypen.
• Clipping Range og Cubic Cut er tilgjengelige for denne typen

visning.

Digital Radio-
graphy (DRR)

• Gir mulighet for å vise digitalt rekonstruerte radiografivisninger
ordnet i 3D.

• Tilgjengelig med et CT-bildesett.
• Terskelsetting er ikke tilgjengelig med denne typen visning.
• Clipping Range er tilgjengelig, men funksjonen Cubic Cut er ik-

ke tilgjengelig for denne type visning.

Vessels

• Viser bare karene i 3D-visning.
• Tilgjengelig med et MR-bildesett.
• Vessels Highlighting er tilgjengelig med denne typen visning.
• Clipping Range og Cubic Cut er tilgjengelige for denne typen

visning.
MERK: Karstrukturer kan vises utilstrekkelig når ikke MR Angio- el-
ler MR Contrast-data brukes. I så fall bør andre typer (f.eks. plan)
foretrekkes.
 

Avansert 3D-visning
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Ikon Visningstype Forklaring

Maximum In-
tensity Pro-
jection (MIP)

• Gir mulighet for volumvisualisering for 3D-data som projiserer vo-
lumelementene med maks. intensitet langs visningsretningen i vi-
sualiseringsplanet.

• Tilgjengelig med CT, MR, PET og andre modalitetsbildeserier.
• Terskelsetting er ikke tilgjengelig med denne typen visning.
• Clipping Range er tilgjengelig, men funksjonen Cubic Cut er ik-

ke tilgjengelig for denne type visning.
MERK: Benet må kuttes bort for å se karene i CT-bilder. Dette kan
gjøres i Options > 3D Clipping og ved å velge alternativet Enable
Clipping Range og deretter justere grenserammen i visningen.
 

Forholdsregler for avanserte 3D-visningstyper

Avhengig av bildeoppløsning, kontrast og individuell pasientanatomi, kan kritiske
anatomiske forhold ikke vises eller vises som maskert i 3D-gjengivelsene. 3D-gjengitte
strukturer må alltid bekreftes i 2D-rekonstruksjoner eller originale snitt. For mer
informasjon, se side 100.

AVANSERTE 3D-FUNKSJONER
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5.2.1 Parallell 2D/3D-visning

Generell informasjon

Midtre posisjon i 2D-visning vises som et todimensjonalt blått/gult trådkors ② i 2D-
rekonstruksjoner eller i snitt, mens i parallell vises det et lite, blått tredimensjonalt trådkors ①
(med tre akser) i 3D-visningen (f.eks. når ikon-knappen Pan/Recenter er aktivert eller mens du
trykker på Ctrl-tasten for å aktivere lignende funksjoner). For flere alternativer for midtstilling av
visninger, se side 228.

Hvordan få tilgang til midtstilling av 2D-visninger

②

①

Figur 53 
Du kan få tilgang til det lille, blå tredimensjonale trådkorset ① på følgende måter:

Alternativer

Velg ikonet Pan/Recenter.

Trykk og hold nede Ctrl-tasten på tastaturet.

MERK: Det lille, blå tredimensjonalet trådkorset ① er bare synlig når Ctrl-tasten er trykket inn.
 

Avansert 3D-visning
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5.3 Avansert 3D-terskelsetting
Oversikt

Generell informasjon

I Advanced 3D Thresholding defineres terskelen interaktivt ved hjelp av justerbare glidebrytere
som ligger i 3D-visningen. For mer informasjon om 3D Thresholding, se side 224.

Hvordan bruke 3D-terskelsetting

I denne visningen kan terskelsetting for Bone og Skin velges i tillegg til Vessels Highlighting.

Figur 54 

Trinn

1.
Klikk Windowing for å aktivere terskelglidebryteren i 3D-visningsvinduet.
MERK: Ikke alle terskelalternativer er tilgjengelige for alle visningstyper (se
side 96).
 

2.

Plasser musepekeren på den foretrukne glideknappen i 3D-visningen:
• Terskelsetting for Skin endrer overflaten på huden som vises (f.eks. i visningstypen

Skin).
• Terskelsetting for Bone endrer overflaten på benet som vises (f.eks. i visningstypen

Bone/Vessels).
• Med Vessels Highlighting økes/reduseres prosenten av rødfargen (f.eks. i visningsty-

pen Bone/Vessels).

3.
Hold inne venstre museknapp mens glidebryteren flyttes til venstre for å redusere eller til
høyre for å øke terskelen/uthevningen.
MERK: For å slå av Vessels Highlighting (rødfarge) stilles terskelen til 0 %.
 

Den strukturbaserte analysen og karuthevingen kan gi feil resultater hvis det er
utilstrekkelig eller unøyaktig karutheving. Karutheving som vises i 3D må bekreftes i 2D
(aksiale, koronale og sagittale rekonstruksjoner).

Funksjoner i 3D-teskelsetting

Alternativer for terskelsetting

Skin Juster Skin-terskelen til foretrukket nivå av hud som vises.

AVANSERTE 3D-FUNKSJONER
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Alternativer for terskelsetting

Bone

Juster terskelen for Bone til foretrukket nivå av ben og karoverflate.
MERK: Når Bone/Vessels justeres, justeres også mengden av karo-
verflate som vises.
 

Velg Vessels Highlighting og juster utheving av karene i rødt med gli-
debryteren.

Vessels Highlighting Juster Vessels Highlighting til foretrukket nivå av kar vises.

MERK: Det er ingen terskeljustering for cerebrum i visningstypene Cerebrum, Cerebrum + Bone
Overlay og Cerebrum + Skin Overlay.
 

Avansert 3D-terskelsetting
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5.4 Avansert 3D-klipping
Oversikt

Generell informasjon

Med Standard 3D kan du klippe bein eller hud som vist i visningstypen 3D, mens med Advanced
3D kan du klippe cerebrum som vist i visningstypene Cerebrum, Cerebrum + Skin Overlay og
Cerebrum + Bone Overlay. For mer informasjon, se side 96.
For Standard 3D og Advanced 3D må kubisk kutt og klippområde defineres i dialogboksen
Viewing Options, se side 219. Hvis du ikke er i visningstypen Cerebrum, vil ingen andre
opprettede objekter klippes eller kuttes.
MERK: For Cerebrum-visningstypene vil planene fra klippingen vise rekonstruksjoner fra
bildesettet der cerebrum opprinnelig ble generert, istedenfor gjeldende valgt bildesett.
 

Figur 55 
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6 PLANLEGGING AV
REGISTRERINGSPUNK-
TER

6.1 Introduksjon
Oversikt

Generell informasjon

I planleggingsoppgaven Registration Points kan du planlegge registreringspunktene slik at du
senere kan utføre markørbasert bildefusjon og påfølgende pasientregistrering med Brainlabs
cranial/ENT navigasjonsprogram. 
Du kan legge punkter til valgte bildeserier manuelt eller utføre automatisk markørdeteksjon for å
oppdage registreringsmarkører som allerede finnes i de skannede bildene.

Typer registreringspunkter

Du kan planlegge følgende typer registreringspunkter:
• Landemerker: Anatomiske eller kunstige (f.eks. splinter, nasion, implanterte skruer, osv.).
• Smultringformede markører: Smultringformede markører i en bildeserie.
• Kuleformede markører: Kuleformede markører som synes i en bildeserie.

Plassere registreringsmarkører

For å optimere registrering av markører/landemerker under navigering, pass på at markører er
plassert på pasienten i henhold til retningslinjene nedenfor:
• Ikke plasser markører svært nære hverandre, fordel dem heller over hodet.
• Ikke plasser markørene symmetrisk (f.eks. ikke plasser dem på en linje eller en symmetrisk

form).
• Unngå områder med løs hud (for å unngå hudutskifting).

PLANLEGGING AV REGISTRERINGSPUNKTER
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6.1.1 Registration Points-funksjoner

Hovedskjermbildet

Figur 56 

Oversikt over funksjoner

Funksjon Forklaring Se

Marker Type

Velg hvilken type registreringspunkt du vil planlegge:
Side 107

• Landmark: Definer manuellt.

• Donut Marker: Programmet bruker en halvautomatisk gjenkjen-
ningsmetode for å oppdage eventuelle smultringformede mar-
kører i bildeserien.

Side 109

• Sphere Marker: Programmet gjenkjenner automatisk eventuel-
le kuleformede markører i bildeserien. Side 113

Auto-Detect Gjenkjenner kuleformede markører automatisk. Side 113

Parameters... Definerer parametrene for automatisk gjenkjenning av markører
(kun tilgjengelig for kuleformede markører). Side 111

Boksen liste
Oppgir registreringspunktene du har lagt til bildeserien. Herfra
kan du endre objektenes synlighet, farge og egenskaper for regi-
streringspunktene.

Side 58

New Point... Legg til registreringspunktene manuelt til bildeserien. Side 107

Remove Fjern registreringspunkter fra bildeserien. Side 115

Position Juster posisjonen på registreringspunkter i bildeserien. Side 115

Introduksjon
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6.2 Punktplanlegging
Legge til landemerker manuelt

Generell informasjon

Denne delen beskriver hvordan du skal legge til nye registreringspunkter manuelt til gjeldende
bildesnitt. Du kan bruke denne funksjonen til å definere kunstige eller anatomiske landemerker på
pasienten.

Hvordan legge til landemerker

Trinn

1. I rullegardinmenyen Marker Type velger du Landmark.

2. Klikk på New Point... for å åpne dialogboksen Properties (se side 59).

3.
Skriv inn et navn for punktet i feltet Name.
MERK: Hvis ikke du navngir punktet, legges det til i listen som Landmark og nummereres
sekvensielt.
 

4. Klikk på fanen Select Color og velg en farge for det nye punktet.

5. Klikk OK for å bekrefte innstillingene dine og legge punktet til i listen i funksjonsområdet.

6. Plasser punktet ved å klikke direkte på det ønskede området på bildet i 2D- eller 3D-vis-
ninger.

Pass på å sjekke planlagte landemerker i 2D-visningene.

Landemerker som vises

Landemerket som er valgt i listen vises ringet rundt i bildevisninger.

PLANLEGGING AV REGISTRERINGSPUNKTER
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Figur 57 

Punktplanlegging
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6.2.1 Definere smultringformede markører

Generell informasjon

Dette beskriver hvordan du gjenkjenner smultringformede markører som var knyttet opp mot
pasienten før skanning og derfor er synlige i bildeserien.
Smultringformede markører er referansemarkører med flermodalitet for bildestyrt kirurgi, som for
eksempel de som produseres av "IZI Medical Products" eller andre markører med samme form og
mål.
Det finnes en halvautomatisk gjenkjenningsfunksjon, når du klikker i nærheten av markørens
sentrum, plasserer programmet punktet nøyaktig i midten.

Hvordan legge til smultringformede markører

Trinn

1. Velg Donut Marker i rullegardinmenyen Marker Type. 

2. Klikk på New Point... for å åpne dialogboksen Properties (se side 59).

3.
Skriv inn et navn for punktet i feltet Name.
MERK: Hvis ikke du navngir punktet, legges det til i listen som Donut Marker og numme-
reres sekvensielt.
 

4. Klikk på fanen Select Color og velg en farge for det nye punktet.

5. Klikk OK for å bekrefte innstillingene dine og legge punktet til i listen i funksjonsområdet.

6. Klikk på den smultringformede markøren i 2D- eller 3D-visning. Punktet flyttes automatisk
til midten av den smultringformede markøren.

Pass på å sjekke planlagte smultringformede markører i 2D-visningene.

PLANLEGGING AV REGISTRERINGSPUNKTER
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Viste smultringformede markører

De smultringformede markørene som er valgt fra listen vises ringet rundt i bildevisninger.

Figur 58 

Midtstilte smultringformede markører

Bruk de aksiale, koronale og sagittale visningene for å kontrollere at punktet er plassert i midten
av den smultringformede markøren.

① ②

Figur 59 

Nr. Forklaring

① Eksempel på et midtstilt punkt i en smultringformet markør i 2D-visning.

② Illustrert eksempel på et midtstilt punkt i en smultringformet markør.

MERK: Hvis du ønsker å fininnstille posisjonen, kan du posisjonere de smultringformede
markørene manuelt (se side 115).
 

Punktplanlegging
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6.2.2 Definere gjenkjenningsparametre for kuleformede markører

Generell informasjon

Hvis du skal utføre automatisk gjenkjenning av markører (se side 113) for kuleformede markører,
kan du bruke Parameters-funksjonen til å tilpasse terskel- og nøyaktighetsverdiene som kreves
for gjenkjenning. 
Funksjonen er nyttig for eksempel for å forhindre at benstrukturer med samme tetthet som
kuleformede markører gjenkjennes og vises som registreringspunkter i bildeserien.
MERK: Knappen Parameters er kun aktivert hvis du har valgt Sphere Marker fra rullegardinlisten
i funksjonsområdet.
 

Om parametrene

Parameter Forklaring

Threshold

Avgjør hvor klart programvaren kan skille kuleformede markører fra norma-
le celler eller benvev på skanningsbilder. Når en egnet terskel settes gjen-
kjennes markørene som hvite kuler.
CT-markører
• Tetthetsinformasjon vises i internasjonale Hounsfield-enheter
• Anbefalt intervall er 1 200-1 800

MR-markører
• Tetthetsinformasjon vises med gråverdier
• Anbefalt intervall avhenger av bildeserien og skannerens produsent

MERK: Disse innstillingene bør kun justeres hvis ingen kuleformede mar-
kører kan gjenkjennes.
 

Tolerance 

Definerer hvor langt en kuleformet markør kan avvike fra standardverdien
og fortsatt gjenkjennes.
• En lavere toleranse oppdager kuleformede objekter
• En høyere toleranse gjenkjenner objekter som øker mot elliptisk form

MERK: Som standard defineres en middels innstilling av toleranse i pro-
grammet.
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Hvordan definere parametre

Figur 60 

Trinn

1. Klikk på Parameters... i funksjonsområdet for å åpne dialogboksen Parameters.

2.

Du kan justere tersklene ved behov og bruke glidebryteren Tolerance for å justere tole-
ransen.
MERK: Hvis du definerer en terskel vil den kun være gyldig for den nåværende økten.
Hvis du vil at den definerte verdien skal være gyldig for alle iPlan-økter, fjerner du avmer-
kingen for Initialize with estimated threshold. Hvis avmerkingsboksen Initialize with
estimated threshold forblir aktivert, vil programmet automatisk beregne verdien neste
gang du starter programmet.
 

3. Klikk på OK for å bruke verdiene på alle bildesett i planen.

Punktplanlegging
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6.2.3 Automatisk gjenkjenning av kuleformede markører

Generell informasjon

Dette avsnittet beskriver hvordan du gjenkjenner kuleformede markører som var knyttet opp mot
pasienten før skanning og som derfor er synlige i bildeserien.

Gjenkjenne markører

Trinn

1. Velg Sphere Marker i rullegardinmenyen Marker Type.

2. Juster parametrene ved behov (se side 111).

3.

Hvis du vil at de kuleformede markørene skal gjenkjennes og vises automatisk, klikker du
på Auto-Detect.
Alle gjenkjente kuleformede markører vises i bildevisningene og legges til i listen i funk-
sjonsområdet som Sphere Marker.

Pass på å sjekke automatisk gjenkjente kuleformede markører i 2D-visningene.

Hvis en kuleformet markør ikke gjenkjennes

Hvis kuleformede markører ikke gjenkjennes automatisk kan dette bety at:
• Kuleformede markører ikke ble knyttet til pasienten før skanning
• Gjenkjenningsparametrene må justeres

MERK: Andre strukturer kan gjenkjennes som kuleformede markører. Etter at automatisk
gjenkjenning er fullført må du derfor gå gjennom markørene og fjerne eventuelle feilaktig
gjenkjente markører.
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Viste kuleformede markører

De kuleformede markørene som er valgt fra listen vises ringet rundt i bildevisninger.

Figur 61 

Midtstilte kuleformede markører

Du kan bruke de aksiale, koronale og sagittale visningene til å kontrollere de gjenkjente
kuleformede markørene manuelt.

① ②

Figur 62 

Nr. Forklaring

① Eksempel på et midtstilt punkt i en kuleformet markør i 2D-visning

② Illustrert eksempel på et midtstilt punkt i en kuleformet markør

MERK: Du kan posisjonere de kuleformede markørene manuelt (se side 115) hvis de for
eksempel ikke kan gjenkjennes automatisk eller er feilaktig posisjonert.
 

Punktplanlegging
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6.2.4 Flere funksjoner

Hvordan plassere registreringspunkter i andre bildeserier

Hvis du vil utføre en markørbasert bildefusjon (se side 130), må du velge et annen bildesett og
plassere registreringspunktet slik det ble beskrevet tidligere.

Trinn

1.

Klikk på knappen Slice and Image Set Selection og velg ønsket bildesett i
dialogboksen Set Selection.
MERK: Pass på at du velger et snitt som viser en lignende mengde detaljer
for den første serien så du lett kan plassere andre rad av registreringspunkter
på lignende anatomiske strukturer.
 

2. Klikk OK for å bekrefte valget ditt og lukke dialogboksen.

3. Legg registreringspunkter til bildesnittet (se side 107 for landemerker, side 109 for smul-
tringformede markører og side 111 for kuleformede markører).

Hvordan fjerne punkter

Trinn

1. Velg det navngitte punktet på listen.

2. Klikk på Remove.

Hvordan plassere punkter

Trinn

1. Klikk på Position.

2.
• Velg det aktuelle punktet i bildet med musepekeren og dra punktet til ønsket sted eller
• Klikk på ønsket plassering i bildevisningen

Hvordan finne punkter

Trinn

Velg punktet i listen og klikk på forstørrelsesglassikonet (til høyre for knappen Positi-
on).
Punktet vises nå midt i visningen.

PLANLEGGING AV REGISTRERINGSPUNKTER

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0 115



Punktplanlegging

116 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0



7 BILDEFUSJON
7.1 Introduksjon
Oversikt

Generell informasjon

Med Image Fusion kan du fusjonere to eller flere bildesett med samme eller forskjellige
modaliteter (CT, MR, PET, SPECT). 
Når først to bildeserier er fusjonert, er alt planlagt innhold (for eksempel objekter og baner)
definert i én bildeserie synlig i den andre bildeserien.

Typer bildefusjon

Type fusjon Forklaring

Automatisk Fusjonerer bilder sammen, basert på strukturer felles for begge bil-
deserier med gjensidig informasjonsalgoritme.

Referanseramme
Bildesett som er tatt under samme bildetakingsøkt, fusjoneres auto-
matisk basert på DICOM-etiketten "Frame of Reference" (Referanse-
ramme).

Manuell Dette kan du bruke til å innrette to bildeserier sammen manuelt med
musepekeren.

Registreringspunkter Fusjonerer bilder basert på de parrede registreringsmarkørene som
er definert i bildene.

Volumetrisk informasjon Fusjonerer bildeserier basert på identiske parametre for bildeserievo-
lum.
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7.1.1 Bildefusjonsfunksjoner

Hovedskjermbildet

Figur 63 

Oversikt over funksjoner

Funksjon Forklaring Se

Boksen liste Oppgir bildepar som er tilgjengelige for fusjon. Side 119

New Pair... Definer nye eller endre eksisterende bildefusjonspar. Side 119

Reset Nullstiller en bildefusjon så bildeserieposisjonene nullstilles til
utgangsposisjoner definert av skanneren. Side 125

Glideknapp Juster blått/oransje fargeoverlegg for bildeparet. Side 121

Coarse Utfør manuell fusjon med store justeringer. Side 128

Fine Utfør manuell fusjon med små justeringer. Side 128

Auto Fusion Start automatisk fusjon. Side 125

Modify ROI... Velg interesseregionen som skal brukes av algoritmen for å
oppnå best automatisk bildefusjonsresultat. Side 123

Show Fusion ROI Vis en ramme i bildevisningene som viser den definerte inte-
resseregionen. Side 124

Fuse Points Aktiverer bildefusjon basert på registreringspunkter. Side 130

Alternatives Viser alternative resultater hvis du fusjonerte registrerings-
punktene. Side 130

Introduksjon
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7.2 Valg av bilder for fusjon
Fusjonspar

Generell informasjon

Når du åpner planleggingsoppgaven Image Fusion, vises bildeparene som er tilgjengelige for
fusjon i listevisningen i funksjonsområdet.
• Hvis avkrysningsboksen til venstre for et bildepar er haket av i blått, viser dette at bildene

allerede er fusjonert.
• Hvis avkrysningsboksen til venstre for et bildepar er haket av i grått, viser dette at en

bildefusjon er utført basert på "Frame of Reference" eller "Volumetric Information" og derfor
trenger å bli:
- verifisert med visuell inspeksjon og
- bekreftet ved å klikke på hakemerket

MERK: Ta kontakt med Brainlab-support hvis du vil ha mer informasjon om den tekniske
bakgrunnen for standard fusjonspar.
 

Hvordan endre fusjonspar

Du kan endre fusjonsparene som er valgt som standard.

Figur 64 

Trinn

1. Klikk på New Pair... i funksjonsområdet for å åpne dialogboksen New Fusion Pair.

2. Under First Image Set velger du innrettingssettet som skal brukes som grunnlag for bil-
defusjon.

3. Under Second Image Set velger bildesettet som skal justeres for å passe til innrettings-
settet under bildefusjonering.

4. Klikk OK for å bekrefte de valgte bildesettene.
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Tilgjengelighet fusjonspar

Hvis bildesettene ikke kan kombineres, eller hvis de valgte bildesettene allerede er fusjonert, er
OK-knappen deaktivert.
I så fall kan du velge et annet bildepar for fusjon eller bruke funksjonen Reset for å nullstille en
fusjon for et eksisterende par.

Valg av bilder for fusjon
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7.3 Optimere bildevisningen
Justere bildekontrasten

Generell informasjon

For å bidra til å skille mellom bildeseriene:
• Den første bildeserien vises i blått
• Det andre bildet vises i oransje

For bedre sammenligning kan du justere skarpheten i de valgte bildesettene ved hjelp av
glidebryteren i funksjonsområdet.

Justere skarphet

Figur 65 

Alternativer

• Dra glideknappen mot venstre for å redusere skarpheten for den andre bildeserien (oransje).
• Dra glideknappen mot høyre for å redusere skarpheten for den første bildeserien (blå).

For å vise bare konturene til et bestemt bildesett merker du av i den aktuelle Edges-boksen.

Eksempel fusjonsvisning

① ②

Figur 66 

Nr. Forklaring

① Standard oransje/blått display

② Vis med avmerket Edges for oransje
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7.3.1 Justere bildevindusoppsett

Generell informasjon

Du kan definere avanserte vindusoppsettinnstillinger individuelt for hver bildeserie (oransje og
blå). Når du justerer disse innstillingene er det lettere å skille mellom bildeseriene.

Hvordan justere vindusoppsett

Figur 67 

Trinn

1. Klikk på funksjonen Advanced Windowing i verktøylinjen for å åpne fanene
Windowing Blue og Windowing Amber.

2. Juster vindusoppsettinnstillingene som beskrevet på side 231.

3. Klikk OK for å bruke innstillingene dine på de valgte bildene.

Optimere bildevisningen
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7.4 Utføre bildefusjon
Definere fusjonsområdet

Generell informasjon

Når du går inn på planleggingsoppgaven Image Fusion, er det ofte fusjonsområdet som er angitt
som standard som egner seg.
Før du utfører en automatisk fusjon (se side 125), bør du likevel undersøke interesseregionen i
bildet som brukes til fusjonen, og om nødvendig endre den med funksjonen Modify ROI... Du bør
definere en interesseregion som er stor nok til å inkludere alle relevante strukturer for
behandlingen samtidig som at du lar strukturer som ikke er relevante ligge utenfor rammen. 
Deretter bruker programmet det definerte området som referansen for fusjonen for å oppnå størst
nøyaktighet for målområdet.

Det fusjonerte området i rammen vil være mer nøyaktig. Området utenfor rammen, derimot,
vil fusjoneres mindre nøyaktig.

Hvordan endre fusjonens interesseregion

①

Figur 68 

Trinn

1. Klikk på Modify ROI... i funksjonsområdet for å åpne dialogboksen Modify ROI.

2. Klikk på knappen Adjust Fusion Region og sett musen på rammen ① i bil-
devisningen.

3. Juster rammen så den omgir området som skal brukes som fusjonsreferanse.

4. Klikk OK for å bekrefte fusjonsområdet.
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Vise interesseregionen

Du kan vise den definerte interesseregionen i bildevisningene.

①

Figur 69 

Trinn

Merk av for Show Fusion ROI i funksjonsområdet.
En ramme som omgir interesseregionen ① vises i hver bildevisning.

MERK: Interesseregionen kan bare endres med funksjonen Modify ROI... 
 

Utføre bildefusjon
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7.4.1 Automatisk fusjon

Generell informasjon

Når du aktiverer automatisk fusjon, fusjonerer programmet de valgte bildeseriene sammen basert
på anatomiske strukturer som er felles for begge bildeserier.
Programvaren forskyver og roterer bildesettet til det passer best med innrettingsbildesettet (det du
valgte som First Image Set i dialogboksen Fusion Creation). Likhetsmålingen er basert på
gjensidig informasjon og er uberørt av skarphetsvariasjoner i bildesnittene. Automatisk bildefusjon
er egnet for de fleste tilfeldige kombinasjonene av bildemodalitet.

Hvordan oppnå optimale resultater

De beste fusjonsresultatene oppnås ved å:
• fusjonere sammen bilder med forskjellige modaliteter
• fusjonere datasett med forskjellig kontrast, f.eks. MR T1- og T2-vektede bilder

Hvordan aktivere fusjonen

Trinn

1. Definer regionen der du trenger høyest fusjonsnøyaktighet ved hjelp av funksjonen Modi-
fy ROI... før du starter en automatisk fusjon.

2.
Klikk på Auto Fusion for å aktivere automatisk bildefusjon. 
Programmet utfører nå bildefusjonen.

Hvordan nullstille en fusjon

Trinn

Hvis du har fusjonert bilder og vil stille bildene tilbake til det opprinnelige skannerkoordinatsyste-
met, klikker du på Reset.

Rette opp en automatisk fusjon

Hvis resultatet av en automatisk fusjon ikke er tilfredsstillende, bør du gå tilbake til
funksjonen Modify ROI... og sørge for at fusjonsområdet justeres slik at det inneholder alle
strukturer som er relevante for behandlingen.
MERK: Automatiske fusjonsresultater kan også forbedres ved først å fusjonere bildene manuelt
ved bruk av grovjusteringer.
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7.4.2 Referanserammefusjon

Generell informasjon

Hvis bildeparene er tatt under samme økt, gjenkjenner programmet under dataoverføringen at
disse bildeseriene deler det samme koordinatsystemet som er generert av skanneren, basert på
DICOM-etiketten "Referanseramme" (FoR).
Når iPlan har lastet inn slike data, fusjoneres bildesettet midlertidig.

Gjenkjenne referanseramme-bildepar

①

Figur 70 
Bildepar som er fusjonert ved hjelp av referanseramme, vises i listevisningen av funksjonsområdet
med avmerkingsboksen merket av i grått ①.
Dette viser at bildene er innrettet, men nøyaktigheten er ikke bekreftet. Du må bekrefte fusjonen
for å bruke disse bildeseriene.

Hvordan bekrefte en referanserammefusjon

Trinn

1. Sjekk nøyaktigheten på fusjonen ved hjelp av kikkerten øverst til venstre i visningen (se
side 131).

2.
Hvis nøyaktigheten er god nok, klikk på det grå hakemerket for å bekrefte fusjonen.
Hakemerket vises i blått, og indikerer at fusjonen er bekreftet.

Husk å bekrefte referanserammefusjonen før du går ut av planleggingsoppgaven Image
Fusion. Ellers vil ikke bildeparene vises fusjonert i etterfølgende planleggingstrinn.

Utføre bildefusjon
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7.4.3 Fusjon med volumetrisk informasjon

Generell informasjon

Hvis bildepar har identiske volumparametre (skanndato, pikselstørrelse, matrisestørrelse,
snittnummer, snittposisjon, osv.), antar bildefusjonen at disse bildeseriene ble tatt under samme
økt og dermed har det samme koordinatsystemet.
Denne typen bildefusjon er nødvendig for etterbehandlede bilder der én bildeserie ikke inneholder
anatomiske landemerker, men har den samme størrelsen og posisjonen som den andre
bildeserien og DICOM "Referanseramme"-etikettinformasjonen mangler.
Når iPlan har lastet inn slike data, fusjoneres bildesettene midlertidig. Deretter må fusjonen
bekreftes.

Gjenkjenne identiske volumparametre

For å gjenkjenne bildeparene som med identiske volumparametre, må følgende innstillinger
bekreftes av iPlan, og må være identiske i hvert bildesett:
• Skanndato
• Antall snitt
• Matrisestørrelse
• Pikselstørrelse
• Retning
• Snittavstand

MERK: Volumetrisk bildefusjon er bare relevant hvis én dataserie ikke inneholder noen synlige
anatomiske strukturer og må derfor fusjoneres med andre data. I vanlige tilfeller der begge
bildeserier har nok anatomiske landemerker, er det ingen slike restriksjoner i forhold til skanndato,
antall snitt, matrise- og pikselstørrelse, retning og snittavstand.
 

Gjenkjenne og bekrefte volumetriske fusjonspar

Volumetriske fusjonspar behandles på samme måte som beskrevet for referanseramme-
fusjonsparene. Se side 126 for informasjon om gjennkjenning og bekrefting av disse
fusjonsparene.

Pass på å bekrefte den volumetriske informasjonen før du går ut av planleggingsoppgaven
Image Fusion. Ellers vil ikke bildeparene vises fusjonert i etterfølgende planleggingstrinn.
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7.4.4 Manuell fusjon

Generell informasjon

Med de manuelle fusjonsfunksjonene (Coarse og Fine) kan du utføre en bildefusjon ved å
innrette ett bildesett med det andre ved hjelp av musepekeren. 

Hvordan fusjonere bilder med grovjusteringer

①

②

①

②

Figur 71 

Trinn

1. Klikk på Coarse under Manual Fusion.

2.

For å avstemme bildene plasserer du det oransje bildet over det blå, på følgende måte:
• For å flytte bildet opp, ned, til venstre eller høyre plasserer du musepekeren midt i bil-

devisningen og drar med håndsymbolet ① til det oransje bildet er riktig plassert.
• For å rotere bildet plasserer du musepekeren ved kanten av bildevisningen og drar med

pilhåndsymbolet ② til det oransje bildet er riktig plassert.

Hvordan fusjonere bilder med finjusteringer

②

①

Figur 72 

Utføre bildefusjon
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Trinn

1. Klikk på Fine under Manual Fusion i området Functions.

2. Plasser musepekeren ved kanten av bildet til musepekeren vises som en pil.

3.

For å avstemme bildene plasserer du det oransje bildet over det blå, på følgende måte:
• For å flytte bildet opp, ned, til venstre eller høyre plasserer du musepekeren på kanten

av bildevisningen (øverst, nederst, venstre eller høyre) og klikker med pilsymbolet ① til
det oransje bildet er riktig plassert.

• For å rotere bildet plasserer du musepekeren ved bildevisningnes hjørnekant og klikker
med det buede pilsymbolet ② til det oransje bildet er riktig plassert.
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7.4.5 Fusjonering av registreringspunkter

Generell informasjon

Hvis registreringspunktene er definerte (se side 105), kan du utføre en bildefusjon basert på disse
registreringspunktene. Registreringspunktene kan være anatomiske landemerker, eller MR- eller
CT-referanser.

Før du starter

For å bruke denne funksjonen må du først sette opp fire tilsvarende markørpar som skal
fusjoneres i hvert bildesett (se side 105).

Hvordan aktivere fusjon av registreringspunkter

Trinn

Klikk på Fuse Points.
Programvaren utfører en bildefusjon basert på registreringspunktene.

Alternativ fusjon av registreringspunkter

Under fusjon av registreringspunkter regner programvaren ut alle muligheter for å fusjonere
punktene, og viser automatisk de beste resultatene.
Du kan vise de alternative utregnede fusjonsresultatene ved å klikke på Alternatives. 

Bekrefte fusjonen

Pass på å bekrefte fusjonen av registreringspunktene før du går ut av
planleggingsoppgaven Image Fusion. Korriger manuelt ved behov.

Utføre bildefusjon
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7.5 Fusjonsnøyaktighet
Bekrefte fusjon

Generell informasjon

Når du har fusjonert bildeserier kan du bruke kikkertvisningen for å bekrefte bildefusjonens
nøyaktighet visuelt. Da kan du f.eks. se formen eller størrelsen på en tumor i to bildeserier
samtidig.

Etter at bildefusjonen er fullført bør du bekrefte fusjonens resultater for å forsikre deg om
at bildene har blitt riktig korrelert.

Kikkertvisning

①

②

Figur 73 

Nr. Forklaring

① Kikkerten legges på toppen av det andre (oransje) bildet i ramme over den første (blå)
bildeserien.

② Innrettingssettet vises inne i rammen.

Hvordan verifisere fusjon

Trinn

1. Plasser musen på kikkertrammen og plasser den over området som skal verifiseres.

2. Verifiser fusjonen ved å dra kikkertområdet over viktige anatomiske landemerker og sam-
menligne de to bildeseriene ved kantene av rammen.

Bekreftelse ved hjelp av alternativer for komponering

Figur 74 
Du kan bekrefte fusjonen ved hjelp av knappen Composing Options. Se side 80 for detaljer.
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Korrigere en fusjon

Hvis ikke resultatene av en Automatic Fusion eller Registration Points Fusion er
tilfredsstillende, kan du korrigere fusjonen manuelt ved å:
1. Justere bildesettet ved hjelp av funksjonene Coarse og Fine
2. Justere fusjonsområdet (Modify ROI...)

For å lagre fusjonsregionen må du lagre planen før du lukker Image Fusion. Denne
informasjonen lagres ikke automatisk når du bytter oppgaver.

Endre en bildefusjon

Endringer av en eksisterende bildefusjon kan føre til endringer i behandlingsplanen. Pass på at du
gjennomgår behandlingsplanen før du aksepterer en ny fusjon.

Fusjonsnøyaktighet
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8 OBJEKTOPPRETTING
8.1 Introduksjon
Oversikt

Generell informasjon

I planleggingsoppgaven Object Creation kan du konturere interessante strukturer i bildesettet. 
Med denne oppgaven kan du tydelig markere for eksempel hvor en tumor ligger, eller skissere
andre anatomiske strukturer for bedre plassering i bildeserien.

Generell arbeidsflyt for objektoppretting

Arbeidsflyt

1. Legg til et objekt på listen i funksjonsområdet (se side 135).

2.

Velg et objekt fra listen og opprett objektet (skisser strukturen) i bildeserien. Følgende
metoder er tilgjengelige for å opprette objekter:
• Manuell segmentering ved hjelp av funksjonen Brush (se side 138).
• Halvautomatisk segmentering med SmartBrush (se side 141) eller SeedBrush (se si-

de 142).
• Auto Segmentation basert på anatomiske strukturer i et atlas i iPlan (cortex, ventrik-

ler, thalamus osv.) (se side 144).
• Auto Segmentation med båndterskelsetting for å definere strukturer som er unike for

pasientens anatomi (se side 147).

3. Om nødvendig, klargjør de opprettede objektene for eksport (se side 166).

OBJEKTOPPRETTING

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0 133



8.1.1 Object Creation-funksjoner

Hovedskjermbildet

Figur 75 

Oversikt over funksjoner

Funksjon Forklaring Se

Boksen liste Gir en liste med objekter du har lagt til. Herfra kan du endre
objektenes synlighet, farge og egenskaper. Side 162

New Object... Opprett et objekt i bildeserien. Side 135

Remove Slett et objekt fra bildeserien. Side 165

Auto Segmentati-
on...

Avhengig av det valgte datasettet og objektet som skal seg-
menteres lar denne funksjonen deg enten:
• Segmentere objekter innenfor et bestemt område med ter-

skelinnstillinger eller
• Aktivere en automatisk segmentering basert på det anato-

miske atlaset.

Side 144

Brush Size Juster penselstørrelsen for funksjonen Brush. Side 138

Contours Vis objekt bare som kontur. Side 164

Brush Opprett objekter manuelt med pensel. Side 138

Eraser Slett områder av objektkonturer. Side 165

SmartBrush Opprett objekter basert på regioner av lignende gråverdi. Side 141

SmartShaper Morf et valgt objekt manuelt. Side 154

Auto Fill Objektet fylles i med farge automatisk. Side 164

Interpolation Objektets form vil bli interpolert mellom snittkonturer. Side 138

SeedBrush... Opprett objekter basert på regioner av lignende gråverdi ved
å inkludere og ekskludere bestemte områder i bildet. Side 142

Advanced Manipu-
lation...

Opprett nye objekter som er morfet fra objekter du allerede
har opprettet. Side 155

Introduksjon

134 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0



8.2 Legge til objekter
Legge til enkeltobjekter

Generell informasjon

Før du kan opprette et objekt, må du legge til et objekt til listen i funksjonsområdet. Når du legger
til ett enkelt objekt, kan du velge en struktur som inkluderes i et atlasdatasett i iPlan (se side
144), eller velge en standard anatomisk struktur.

Fanen Single Object

Figur 76 

Hvordan legge til enkeltobjekter

Trinn

1. Klikk på New Object... i funksjonsområdet.

2.

• I dialogboksen Single Object oppgir du et navn for objektet i feltet Name eller
• velger et objekt fra listen Structure. Hvis objektet du velger fra listen er inkludert i atlas-

datasettet i programmet kan du utføre automatisk atlasbasert segmentering.
MERK: Ved å oppgi de første bokstavene av et strukturnavn, sorteres strukturlisten med
de nærmeste treffene øverst. Bruk ned-piltasten på tastaturet for å velge strukturen.
 

3.

I rullegardinlisten Slice Distance velger du ønsket avstand mellom bildesnittene. Du kan
bruke denne til å stille inn objektoppløsning, f.eks. slik at objektet vil ha høyere oppløs-
ning enn den opprinnelige bildeserien.
Snittavstanden du velger her vil tilsvare bildeserien der du først begynner å lage kontur av
objektet.
MERK: Standardinnstillingen for Image Slice Distance er vanligvis nok (se side 150).
 

4.

Velg objektinnretting: Patient Orientation eller Original Slice Orientation.
Objektinnrettingen du velger her vil tilsvare bildeserien der du først begynner å lage kon-
tur av objektet.
MERK: Standardinnstillingen for Original Slice Orientation er vanligvis nok (se side
150).
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Trinn

5. Velg en farge for objektet. Bruk glidebryteren for å justere objektets opasitet i bildevisnin-
gene.

6.
Klikk OK for å bekrefte innstillingene dine og for å legge til det nye objektet på listen i
funksjonsområdet.
Du kan nå opprette objektet i bildevisningene (se fra side 138).

Legge til objekter
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8.2.1 Legge til flere objekter

Generell informasjon

I fanen Multiple Objects kan du velge flere objekter som ligger i en behandlingsmal. Du kan
velge f.eks. en kraniebehandlingsmal som inneholder de mest relevante kraniestrukturene.
Hvis du deretter utfører automatisk segmentering, vil iPlan segmentere strukturene i
pasientdatasettet basert på de samme strukturene som finnes i et atlasdatasett (se side 144).

Hvordan legge til flere objekter

Figur 77 

Trinn

1. Klikk på New Object... i funksjonsområdet.

2. Velg behandlingsmalen i listen Treatment Type.

3. I fanen Multiple Objects velger du objekter i listen Objects eller klikker på Select All for
å inkludere alle objekter.

4.
Velg objektinnretting: Patient Orientation eller Original Slice Orientation.
MERK: Standardinnstillingen for Original Slice Orientation er vanligvis nok (se side
150).
 

5.
Klikk OK for å bekrefte innstillingene dine og for å legge til de nye objektene på listen i
funksjonsområdet.
Du kan nå opprette objektene i bildevisningene (se fra side 138).

MERK: I fanen Multiple Objects er snittavstanden som oftest satt til en standard for
bildesnittavstanden. Bare finstrukturer, som nerver, er tildelt en mindre snittavstand. Du kan se
standardverdien for snittavstanden for individuelle strukturer i fanen Single Objects (se side
163).
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8.3 Opprette objekter
Opprette objekter med penselen

Forstå objektinterpolering

Hvis det er merket av for Interpolation i funksjonsområdet, interpoleres vokselinformasjon som er
lagt til to ikke-tilstøtende og synlige snitt med funksjonen Brush mellom de to snittene. 

①

②

③

Figur 78 

Nr. Komponent

① Interpolert informasjon

② Startsnitt

③ Sluttsnitt

Interpolering vil skje bare i visningen der du begynte å skissere objektet. Hvis du f.eks. bytter fra
aksial til sagittal visning, vil interpolering bli deaktivert.
MERK: Oppretting av objekter i rekonstruerte visninger (som inneholder bilder som er rekonstruert
fra originalbildesnitt) er forskjellig fra oppretting av objekter i originalsnitt. I rekonstruerte visninger
brukes interpolerte bilder som ikke nødvendigvis viser alle detaljer som forventet (f.eks. kan
rammer være uklare).
 

MERK: Interpolering virker best når det er overlapping av snittkonturene (se side 138).
 

Hvordan opprette objekter

Trinn

1. Velg et objekt fra listen i funksjonsområdet.

2. Klikk på Brush.

3.
Bruk glidebryteren Brush Size for å definere størrelsen på penselen.
MERK: Flytt musen inn i planleggingsområdet for å se omtrentlig penselstørrelse.
 

4. Bruk musepekeren til å lage kontur av objektet i bildesnittet.

Opprette objekter
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Trinn

5.

Klikk i et annet bildesnitt og lag kontur av objektet i det andre snittet.
Programmet bruker interpolering for å vise objektene i de andre bildesnittene i visningsfa-
nen, og for å opprette et 3D-objekt i 3D-visninger.
Små og/eller tynne objekter bør opprettes med fin snittoppløsning (se side 150).

Objekt i bildevisningene

Bildet nedenfor viser et objekt ① opprettet med funksjonen Brush.

①

Figur 79 

Sjekk i fanen Overview at objektet generert av funksjonen Brush er riktig.

Hvordan bruke pipetten

Med pipettefunksjonen kan du opprette eller fininnstille et objekt ved hjelp av et definert intervall
av gråverdier.

Trinn

1. Bruk glidebryteren Brush Size for å definere størrelsen på penselen.

2.

①
Klikk på pipette-ikonet ① for å aktivere det og klikk deretter direkte i
visningen.
Pikselverdiene i den første penselsirkelen (som definert av pensel-
størrelsen) brukes til å definere et intervall av gyldige pikselverdier
brukt under kartleggingen.

3.
Bruk Brush til å opprette objektet.
Når du drar Brush, lages det kontur bare av de pikslene med verdier innenfor det definerte
intervallet.
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Tips for å skape tynne objekter

Det anbefales å opprette tynne og/eller små objekter i fanen 4 Views eller 8 Views, der du kan
konturere objektet i flere etterfølgende snitt og kontrollere 3D-objektet i fanen Overview. 
Deretter kan du korrigere objektet som ønsket i fanene Overview eller 4 Views.
MERK: Tynne og/eller små objekter i 3D-visningen vil vanligvis ikke nødvendigvis gjengis
nøyaktig.
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8.3.1 Opprette objekter med SmartBrush

Generell informasjon

SmartBrush er et bildesegmenteringsverktøy som tilbyr avanserte kontureringsfunksjoner for å
hjelpe deg f.eks. til å skille mellom friskt vev og tumorer. Når du velger et område du vil lage en
kontur av, fyller programmet automatisk i regioner av gråverdi som ligner på det valgte området. 
MERK: I likhet med funksjonen Brush bruker SmartBrush automatisk interpolering ved oppretting
av objekter (se side 138).
 

Hvordan opprette objekter

Trinn

1. Velg et objekt fra listen i funksjonsområdet.

2. Klikk på SmartBrush.

3. Zoom inn på interresseregionen for å redusere bildeinformasjonen som brukes for algorit-
men.

4.

Bruk glidebryteren Brush Size for å definere størrelsen på penselen.
Flytt musen inn i planleggingsområdet for å se omtrentlig penselstørrelse.
MERK: SmartBrush vil kjøre mer effektivt med en mindre penselstørrelse.
 

5. Klikk på området som du skal lage kontur av. Fasongen av objektet bestemmes av pen-
selstørrelsen som du definerte i forrige trinn.

6.
Hold inne venstre museknapp og dra musen over områdene som skal segmenteres.
Regionen som det skal lages kontur av, er drevet av terskelsetting i bildet. Terskelinterval-
let øker med avstanden objektet dras.

7. Om nødvendig, korriger kantene på konturen med Brush (se side 138) og Eraser (se
side 165).

8.

Klikk i et annet bildesnitt og bruk SmartBrush til å segmentere objektet i det andre snittet.
Programmet bruker interpolering for å vise objektene i de andre bildesnittene i visningsfa-
nen, og for å opprette et 3D-objekt i 3D-visninger.
MERK: Små og/eller tynne objekter bør opprettes med fin snittoppløsning (se side 150).
 

Sjekk i fanen Overview at objektet generert av funksjonen SmartBrush er riktig.
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8.3.2 Opprette objekter med SeedBrush

Generell informasjon

SeedBrush er et bildesegmenteringsverktøy, som i likhet med SmartBrush segmenterer områder
med lignende gråverdi i en valgt region. Når du har segmentert en region med SeedBrush, kan
du deretter anvende segmenteringen på flere bildesnitt. 
MERK: Segmenteringsområdet i datasettet er begrenset til de individuelle visningene (avhengig
av zoom-faktoren) og antallet bildevisninger som vises (for eksempel i fanene 4 Views eller 8
Views).
 

Før du starter

Før segmentering med SeedBrush kan det være nyttig å optimere vindusoppsettet hvis grånivået
av området som skal segmenteres er det samme som for resten av skannebildet, eller hvis
skannebilder av dårlig kvalitet brukes.

Trinn

1. Åpne dialogboksen SeedBrush (se nedenfor) og klikk på knappen Windowing
i dialogboksen.

2. Juster bildets skarphet og kontrast slik at områdene du ønsker å konturere er tydelige (se
side 230).

Hvordan aktivere SeedBrush

Figur 80 

Trinn

1. Velg et objekt fra listen i funksjonsområdet.

2. Klikk på SeedBrush... for å åpne dialogboksen SeedBrush.
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Hvordan opprette objekter

Trinn

1. Klikk på Zoom og zoom inn på området som skal segmenteres.

2. Klikk på Pan and Recenter for å midtstille bildet.

3.
Bruk glidebryteren Brush Size for å definere størrelsen på penselen.
Flytt musen inn i planleggingsområdet for å se omtrentlig penselstørrelse.

4.

Klikk på Include for å markere området som skal inkluderes i segmenteringen, og:
• Hold inne venstre museknapp og flytt musepekeren over bildet du ønsker å inkludere

eller
• Klikk på bildet på punktet.

5.

Klikk på Exclude for å markere avsnitt som det ikke skal lages kontur av, og:
• Hold inne venstre museknapp og flytt musepekeren over bildet du ønsker å ekskludere

eller
• Klikk på bildet på punktet.

6.
Klikk på Apply.
Regioner av lignende gråverdi med det valgte området, skal fylles i automatisk og det
segmenterte objektet vises i bildevisningene.

7. Om nødvendig, korriger kantene på konturen med Brush (se side 138) og Eraser (se
side 165).

MERK: SeedBrush-resultatene kan forbedres ved å sette inn flere "frø" ved hjelp av ovennevnte
prosedyre.
 

Hvordan lage kontur av det samme objektet i tilstøtende snitt

Trinn

1. Bruk knappene Browse Slices for å velge de neste fire snittene.

2. Klikk på Apply for å kopiere konturen til snittene som vises.

3. For å konturere de andre interesseområdene gjentar du prosedyren Include, Exclude og
Apply som er beskrevet over, så ofte som nødvendig inntil ønsket resultat er oppnådd.

Bekrefte objektet

Sjekk i fanen Overview at objektet generert av funksjonen SeedBrush er riktig.
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8.4 Opprette objekter med automatisk segmentering
Automatisk segmentering ved hjelp av atlas

Generell informasjon

Auto Segmentation bruker en kunnskapsbasert tilnærming til segmentering som identifiserer
organer og andre strukturer i menneskekroppen ved å sammeligne pasientens datasett med et
atlasdatasett (som befinner seg i iPlan) der strukturene allerede er kartlagt.
Ved å bruke atlaset finner programmet overensstemmelsen mellom punktene i pasientens
datasett og atlasdatasettet og overfører alle kartlagte strukturer fra atlaset til pasientdataene.
Koblingen mellom pasientens datasett og atlasdataene er ikke en fast forvandling som
gjenkjenner forskjeller i form og størrelse i de anatomiske strukturene. Det er heller slik at
atlassettet overføres på en elastisk måte, som gjør at likheten mellom datasettene økes.

Krav

Auto Segmentation ved hjelp av atlaset kan utføres hvis:
• Du jobber med anatomiske bilder fra MR og/eller CT. Følgende undermodaliteter støttes: MR

T1 med og uten kontrastmiddell og vektet MR T2.
• Du kan velge et objekt eller flere objekter for segmentering, som inkluderes i atlaset i

programmet (se side 144).
MERK: De beste resultatene får du ved å bruke høykvalitetsbilder (bilder med høy oppløsning,
høy vevkontrast og store volumer).
 

MR-bildesett: Submodality

For atlasbasert Auto Segmentation av MR-bildesett brukes forskjellige atlaser, avhengig av
bildesettets undermodalitet. Som standard definerer programmet automatisk undermodaliteten
under segmentering. Hvis resultatene fra segmentering ikke er tilfredsstillende, kan du gjennomgå
undermodaliteten og, ved behov, velge en annen undermodalitet manuelt i fanen Plan Content
(se side 91) og deretter gjenta Auto Segmentation.

CT-bildesett

Atlasbasert Auto Segmentation av CT-bildet bruker den kalibrerte Hounsfield-skalaen. Den
kan derfor gi dårlige resultater for ukalibrerte CT-bildeserier eller modaliteter som DVT/
Cone Beam/XA.

Kartlegge tumorer

Hvis hjernen inneholder en tumor anbefales, det først å kartlegge området, altså opprette et
tumorobjekt, før Auto Segmentation anvendes. Ved først å kartlegge tumorobjektet vil alle
strukturer som senere påføres automatisk segmentering trekke fra tumorområdet.
Feilklassifisering av vev kan resultere i at den segmenterte strukturen reduseres.
Hvis du ikke kartlegger tumoren før du bruker Auto Segmentation, vil tumoren automatisk bli
ignorert under segmenteringen. Husk dette hvis du har planer om å utføre en volumetrisk analyse.
MERK: Enhver feil som oppstår under kartlegging av en tumor vil bli overført til automatisk
segmenterte objekter.
 

Atlasstrukturer

De følgende strukturene er inkludert i atlaset som er i programvaren. Strukturenes tilgjengelighet
avhenger av den valgte behandlingsmalen (se side 137).
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Strukturer i MR-atlaset Strukturer i CT-atlaset

Brain (Hjerne):
Cerebrum
Gray matter (Grå materie)
White matter (Hvit materie)
Cerebellum
Brainstem (Hjernestamme)
• Medulla oblongata

Hypothalamus
• Pineal gland (Konglekjertelen)
• Pituitary gland (Hypofyse)

Ventricles (Ventrikler)
CSV (cerebrospinalvæske)
Cranial cavity (Kraniehulen)
Hippocampus, left; Hippocampus, right
(Hippocampus, venstre; Hippocampus,
høyre)
Thalamus, left; Thalamus, right (Thalamus,
venstre; Thalamus, høyre)
Caudatus, left; Caudatus, right (Caudatus,
venstre; Caudatus, høyre)
Putamen, left; Putamen, right (Putamen,
venstre; Putamen, høyre)
Capsula interna, left; Capsula interna, right
(Capsula interna, venstre; Capsula interna,
høyre)
Eye, left; Eye, right (Øye, venstre; Øye
høyre)
Optic apparatus (Optisk apparat):
• Optic nerve, left; Optic nerve, right (Op-

tisk nerve, venstre; Optisk nerve, høyre)
• Chiasm (Chiasma)
• Optic tract, left; Optic tract, right (Optisk

kanal, venstre; Optisk kanal, høyre)
Lens, left; Lens, right (Linse, venstre; Lin-
se, høyre)
Cochlea, left; Cochlea, right (Cochlea, ven-
stre; Cochlea, høyre)
Inner ear, left; Inner ear, right (Indre øre,
venstre; Indre øre, høyre)

Carotis int. ROI, left (ROI, venstre)
Carotis int. ROI, right (ROI, høyre)
Ethmoid bone (Ethmoid-ben)
Frontal bone (Frontalt-ben)
Mandible (Mandibel)
Mandible Body, Left (Corpus mandibulae, venstre)
Mandible Body, Right (Corpus mandibulae, høyre)
Ramus Mandible, Left (Ramus mandibulae, ven-
stre)
Ramus Mandible, Right (Ramus mandibulae, høy-
re)
Maxilla
Maxilla, Left (Maksille, venstre)
Maxilla, Right (Maksille, høyre)
Le Fort I Template (Le Fort I-mal.)
Le Fort I Template, Left (Le Fort I-mal. venstre)
Le Fort I Template, Right (Le Fort I-mal. høyre)
Le Fort III Template (Le Fort III-mal.)
Le Fort III-I Template (Le Fort III-I-mal.)
Nasal bone (Neseben)
Occipital bone (Nakkeben)
Orbit, left (Omløp, venstre)
Orbit, right (Omløp, høyre)
Orbital Cavity, Left (Orbita-hulrom, venstre)
Orbital Cavity, Right (Orbita-hulrom, høyre)
Parietal bone, left (Parietal-ben, venstre)
Parietal bone, right (Parietal-ben, høyre)
Sphenoid bone (Sfenoid-ben)
Temporal bone, left (Temporal-ben, venstre)
Temporal bone, right (Temporal-ben, høyre)
Zygomatic bone, left (Zygomatisk-ben, venstre)
Zygomatic bone, right (Zygomatisk-ben, høyre)
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Hvordan påføre og verifisere segmentering

Figur 81 

Trinn

1. Velg et atlasobjekt fra listen i funksjonsområdet.

2.
Klikk på Auto Segmentation... for å åpne dialogboksen Auto Segmentation (som vist
over).
Programmet aktiverer den automatiske segmenteringen og sporer fremgangen.

3. Når prosedyren er fullført må du bekrefte at alle objekter har blitt riktig segmentert i bilde-
visningene.

4. Klikk OK for å bekrefte valget ditt og lukke dialogboksen Auto Segmentation. De seg-
menterte objektene vises nå i alle bildevisninger i planleggingsområdet.

Det kan forekomme at segmentering ved bruk av atlasbasert segmentering ikke finner
riktig form for en bestemt struktur. Alle objekter som er segmentert automatisk må derfor
verifiseres av brukeren.
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8.4.1 Automatisk segmentering med båndterskelsetting (ved hjelp av en
interesseregion)

Generell informasjon

Med funksjonen Auto Segmentation kan du også definere strukturer som er unike for pasientens
anatomi og som er tydelig i bildesettet. Segmenteringsprosedyren kan utføres for objekter som
ikke er inkludert i atlaset. 

Dialogboksen Band Thresholding

Figur 82 

Hvordan bruke båndterskelsetting

Trinn

1. Velg et objekt som ikke er i atlaset fra listen i funksjonsområdet.

2. Klikk på Auto Segmentation... for å åpne dialogboksen Band Thresholding.

3.
Nå kan du definere en tredimensjonal interesseregion (ROI) i bildevisningen for å justere
bildekontrasten i dette området.
Angi ROI-formen ved å velge ROI Box eller ROI Ellipsoid fra rullegardinlisten Mask.

4. Bruk musepekeren til å plassere rammen i den aksiale, koronale eller sagittale visningen
for å omgi regionen som skal segmenteres.

5.

I rullegardinlisten Maximal Fragment Number velger du antall fragmenter som skal de-
tekteres og segmenteres. Hvis du for eksempel velger ett fragment, vil det største tilkoble-
de området bli segmentert.
Forhåndsvisningen tar ikke hensyn til det valgte fragmentnummeret. Når du bekrefter inn-
stillingene med OK, tas fragmentnummeret med i beregningen.
MERK: Maximal Fragment Number kan brukes til å eliminere små artefakter i terskelo-
bjekter og redusere mengden minne.
 

6.

Definer gråverdiene i kartleggingsfunksjonvisningen (nederst til høyre) ved å:
• legge inn verdiene for Right og Left direkte i feltene, eller
• bruke musepekeren til å justere glidebryterne for venstre og/eller høyre verdi til de øn-

skede verdiene vises i de tilhørende feltene.

7. For å definere vindusoppsettet mer nøyaktig merker du av for Zoom for å zoome inn på
området mellom venstre og høyre terskel.
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Trinn

8.
Klikk OK for å bekrefte innstillingene og aktivere segmenteringen.
De segmenterte objektene vises nå i alle bildevisninger i planleggingsområdet.

Eksempel: Hvordan utføre karsegmentering

Enkelte objekter tildeles standard terskler for segmentering, som ved karsegmentering. For MR-
bilder brukes en minimumsverdi på 1 433 og maksimumsverdi på 2 252.

Figur 83 

Trinn

1. Velg ROI Ellipsoid i rullegardinlisten Mask. Pass på at ROI inneholder karene du har
tenkt å segmentere.

2. Sjekk at standard terskelverdier uthever karene. Juster ellers verdiene manuelt.

3. Velg riktig Maximal Fragment Number, avhengig av lengden og bredden på karene du
vil segmentere.

4. Klikk på OK.

Alle kar som er segmentert automatisk må verifiseres av brukeren.

Opprette objekter med automatisk segmentering
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8.4.2 Automatisk segmentering med båndterskelsetting (ved hjelp av maskeobjekt)

Generell informasjon

I dialogboksen Band Thresholding kan du også utføre segmentering i et område som er definert
av et maskeobjekt (et annet segmentert objekt).
Først må du opprette et maskeobjekt som definerer området for segmentering. Deretter kan du
segmentere et nytt objekt i denne definerte regionen.

Hvordan legge til objekter

Trinn

1.
Bruk funksjonen New Object... for å legge til et objekt (ved hjelp av fanen Single Object)
på listen i funksjonsområdet.
Dette er maskeobjektet.

2.
For å bredt definere området som skal segmenteres, velger du objektet på listen i funk-
sjonsområdet og utfører segmentering med funksjonene Brush (se side 138) eller
SmartShaper (se side 154).

3. Bruk funksjonen New Object... for å legge til et annet tomt objekt på listen i funksjonsom-
rådet.

Hvordan aktivere båndterskelsetting

Trinn

1. Velg det tomme objektet du nettopp har lagt til i funksjonsområdet, og klikk på Auto Seg-
mentation... for å åpne dialogboksen Band Thresholding.

2. I rullegardinlisten Mask velger du maskeobjektet du opprettet.

3.

Definer gråverdiene i kartleggingsfunksjonvisningen (nederst til høyre) ved å:
• legge inn verdiene for Right og Left direkte i feltene, eller
• bruke musepekeren til å justere glidebryterne for venstre og/eller høyre verdi til de øn-

skede verdiene vises i de tilhørende feltene.

4. For å definere vindusoppsettet mer nøyaktig merker du av for Zoom for å zoome inn på
området mellom venstre og høyre terskel.

5.
Klikk OK for å bekrefte innstillingene og aktivere segmenteringen.
De segmenterte objektene vises nå i alle bildevisninger i planleggingsområdet.

Verifisere segmentering

Segmentering med båndterskelsetting vil kanskje ikke finne riktig fasong på en bestemt
struktur. Alle objekter som er segmentert automatisk må derfor verifiseres av brukeren.
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8.5 Opprette objekter med høy oppløsning
Oversikt

Generell informasjon

Med iPlan kan du opprette objekter som har høyere oppløsning enn oppløsningen til det valgte
bildesettet (dvs. slik at objektsnittavstanden er finere enn bildesnittavstanden). Dette gjør det
enklere å lage kontur av små og/eller tynne objekter, spesielt i rekonstruksjonsvisninger som er
vinkelrette mot originalbildesnittene.
Det kan være nyttig å opprette høyoppløsningsobjekter, f.eks.:
• For nøyaktig stereotaktisk planlegging som forutsetter at objekter er opprettet i

rekonstruksjonsvisninger.
• For volumetrisk analyse der nøyaktig sammenligning av forskjellige objekter er viktig (se side

152).
• For radio/nevro-kirurgi som krever en presis kontur av det kliniske målet i forhold til

risikoorganer.

Hvordan opprette høyoppløsningsobjekter

Du må først definere enkelte innstillinger i fanen Single Object, som åpnes når du klikker på New
Object... i funksjonsområdet. Disse innstillingene er beskrevet på de neste sidene.
Når du definerer innstillingene, kan du opprette et objekt med funksjonene som er beskrevet
tidligere (Brush, SmartBrush, Auto Segmentation osv.).

Skjermlayout

①
②

Figur 84 

Opprette objekter med høy oppløsning

150 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0



Definere innstillinger for objekter med høy oppløsning

Nr. innstilling. Forklaring

① Slice Di-
stance

Velg ønsket avstand mellom objektsnitt (f.eks. 1 mm, 2 mm). Du kan bruke
denne til å stille inn objektoppløsning, slik at objektet vil ha høyere oppløs-
ning enn den opprinnelige bildeserien.
MERK: Den valgte verdien er omtrentlig. Programmet velger nærmeste ver-
di som deler originalbildesnittavstanden i undersnitt med lik avstand. De(n)
resulterende snittavstanden(e) vil ikke variere mer enn en faktor på 1,7 fra
den som er valgt. Hvis bildeseriesnittavstanden varierer over bildesnittene,
vil objektsnittavstandene også variere. I så fall vises rekkevidden (mini-
mums- og maksimumsverdier) av snittavstander.
 

MERK: Se fanen Plan Content for å se verdier for snittavstand i bildesett.
 

② Object alig-
ned to 

Velg mellom følgende alternativer:
• Patient Orientation: Objektsnittene vil bli innrettet så de er parallelle med

pasientens standard anatomiske akser. Da kan konturer lages i sanne ak-
siale, koronale og sagittale snitt. Dette gjelder selv for bildeserier som er
skannet med gantryvinkel eller bildeserier der koordinatsystemet var for-
håndsdefinert med lokalisering eller bildefusjon. Egendefinerte retninger
respekteres. 

• Original Slice Orientation: Objektsnittene vil bli innrettet med bildesnitte-
ne, bortsett fra for flere undersnitt som settes inn, avhengig av den valgte
snittavstanden (se ovenfor). Med objekter med original snittretning kan du
lage kontur og kontrollere strukturer i originalbildesnittene som er gitt av
skanneren (så lenge tilsvarende visningsretning brukes), uavhengig av
den faktiske snittretningen. 

MERK: Pasient- og snittretningen kan være lik eller ulik, avhengig av situa-
sjonen (se side 151).
 

MERK: Snittavstanden og objektinnrettingen du velger i dialogboksen vil tilsvare bildeserien der
du først begynner å lage kontur av objektet.
 

Objekter og retning

Originalbildesnitt er ikke innrettet med pasientretningen i følgende tilfeller, hvis bildesettet var:
• skannet med gantryvinkel
• fusjonert med et annet bildesett
• lokalisert
• tilordnet en tilpasset retning (se side 61)

MERK: Hvis objektet ikke er innrettet med pasient- eller originalsnittretningen, vises tilhørende
innretting under Align object i dialogboksen Properties. Dette kan være tilfellet for objekter som
er opprettet utenfor oppgaven Object Creation eller hvis bildesettets retning ble justert etter at
objektet ble opprettet.
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Sammenligne objekter

Et objekts beregnede verdier, f.eks. volum (vist i Plan Content-fanen nedenfor), er basert på
objektoppløsningen.

Figur 85 
Hvis du vil sammenligne statistikk for lignende objekter opprettet i to forskjellige bildeserier, bør
innstillingene for objektoppløsning (snittavstand og objektretning) være de samme for hvert objekt.
Ellers vil kanskje verdiene som vises, ikke være egnet for sammenligning.

Endre snittavstanden

Hvis du endrer snittavstanden for et objekt som allerede er opprettet (ved å åpne
dialogboksen Properties, se side 162), tas det ny prøve av objektet til den nye
snittavstanden. Dette kan føre til at objektformen og/eller -volumet endres. Inspiser
objektet nøye etter at endringer er gjort.

Opprette objekter med høy oppløsning
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8.5.1 Kontrollere objekter med høy oppløsning

Generell informasjon

Hvis du har opprettet et objekt med høy oppløsning, kan du kontrollere objektet i Fine-
bildevisninger, som har en snittavstand som kan sammenlignes med snittavstanden til det valgte
objektet. På den måten kan du bla gjennom bildesnittene som er nærmere hverandre (dvs. med
høyere oppløsning) enn i standardvisninger.
Fine-visninger er bare effektive hvis objektsnittavstanden er mindre enn snittavstanden til den
origniale bildesettavstanden.
MERK: Kontroller at objektene med høy oppløsninger er riktige, i fanen Overview.
 

Hvordan vise objekter i finmodus

Trinn

1. Velg objektet du ønsker å kontrollere.

2. Klikk på knappen View Orientation i fanen 4 Views eller 8 Views
for å vise retningsalternativene.

3.
Velg retningen, Axial Fine, Coronal Fine eller Sagittal Fine. 
Visningen oppdateres tilsvarende.

4. Bla gjennom bildeserien for å vise objektet i hvert snitt.

MERK: Snittavstanden i Fine-bildevisninger tilsvarer snittavstanden til det valgte objektet. Hvis du
velger et annet objekt, blir Fine-visningen deretter basert på det nyopprettede objektet. Fine -
visninger er merket som sådan øverst til høyre i hver visning.
 

MERK: Objektdetaljer som er synlige i Fine-modus, vil kanskje ikke være synlige i
standardvisninger. Husk dette når du kontrollerer høyoppløsningsobjekter.
 

OBJEKTOPPRETTING

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0 153



8.6 Korrigere objekter
Endre objekter ved hjelp av SmartShaper

Generell informasjon

Med SmartShaper kan du morfe eller flytte manuelt på et objekt som allerede er opprettet.

Hva er SmartShaper?

SmartShaper er et avansert verktøy for deformering av anatomiske objekter i pasientanatomien i
tre dimensjoner. I likhet med atlasbasert segmentering, som tilpasser et atlasdatasett til
pasientdatasettet, legger SmartShaper et rutenett med usynlige kontrollpunkter over objektet som
skal tilpasses. Rutenettet med kontrollpunkter blir deretter justert automatisk ved hjelp av elastisk
deformering.

Hvordan bruke SmartShaper

Du kan interaktivt skyve eller trekke kontrollpunktene ved å flytte den regulerbare penselen over
objektområdet. Da rutenettet er deformert, er også det tilsvarende objektet deformert, da det er
koblet til rutenettet i alle tre dimensjoner (aksialt, koronalt, sagittalt).
Du kan også bruke SmartShaper utenfor objektet ved å trekke. Dette virker siden penselen
deformerer rommet der objektet legges. En enkel sammenligning kan trekkes med et bilde malt på
en ballong. Hvis man drar eller skyver i ballongen, klemmes eller utvides bildet på ballongen
tilsvarende.
MERK: SmartShaper er beregnet bare på mindre korrigeringer av rammeområder.
 

Hvordan bruke SmartShaper

Trinn

1. Velg et objekt fra listen i funksjonsområdet og klikk på SmartShaper.

2.

• Aktiver avmerkingsboksen Contours for å vise de viste objektene som en kontur.
• Juster diameteren på formingsverktøyet ved hjelp av glidebryteren Brush Size. En dia-

meter på mer enn 3 mm anbefales.
- Hvis du bruker en mindre penselstørrelse, økes antallet rutenettpunkter og dermed

også sensitiviteten.
- Justeringene blir grovere hvis du bruker større penselstørrelse.

MERK: SmartShaper vil kanskje ikke virke som planlagt for små penselstørrelser. Små
endringer utføres bedre ved å bruke Brush og Eraser lokalt.
 

3. For å justere objektformen, flytt musepekeren over objektet for
å justere den utvendige konturen.

Kontroller i fanen Overview at objektet endret ved hjelp av SmartShaper-funksjonen er
riktig.

Korrigere objekter
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8.7 Avansert objektmanipulering
Få tilgang til

Hvordan få tilgang til avanserte egenskaper

Trinn

1. Klikk på Advanced Manipulation... i funksjonsområdet.

2.

Velg fra følgende faner, avhengig av type objektmanipulering du ønsker å utføre:
• Scaling (seside 156)
• Logical Operations (se side 158)
• Splitting (se side 160)

MERK: Å øke oppløsningen til et objekt før utførelsen av en avansert manipulering kan redusere
informasjonstapet.
 

Kontrollere objekter

Alle objekter som er justert med funksjonene Advanced Manipulation... må kontrolleres av
brukeren.
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8.7.1 Skalere objekter

Generell informasjon

I dialogboksen Scaling kan du:
• Forstørr eller krymp objekter proporsjonalt som du allerede har opprettet og lag et nytt objekt

fra det morfede objektet.
• Opprett et "veggobjekt" som genereres i forhold til et kildeobjekt som du allerede har opprettet.

Dialogboks Scaling

②

③

①

Figur 86 

Nr. Forklaring

① Liste med kildeobjekter.

② Valgt kildeobjekt som det skalerte objektet vil bli opprettet fra.

③ Forhåndsvis det skalerte objektet basert på objektmanipuleringen som utføres.

MERK: Alternativene som finnes i dialogboksen Scaling varierer, avhengig av om du krymper
eller forstørrer objekter eller oppretter et veggobjekt.
 

Hvordan forstørre eller krympe objekter

Trinn

1. Velg Enlarge Object eller Shrink Object i Choose Operation and Source Object-delen
i dialogboksen Scaling. 

2. Velg objektet du vil skalere fra listen med kildeobjekter.

3.

I Adjust Parameters definerer du dimensjonen i millimeter som objektet bør økes eller
reduseres med i størrelse.
Som standard vil størrelsen på objektet justeres proporsjonalt i retningene venstre-høyre,
foran-bak og hode-fot. Hvis du vil deaktivere denne innstillingen, kan du klikke på avmer-
kingsboksen proportional for den tilhørende retningen.
MERK: Hvis du definerer verdier som er svært ulike hverandre i parameterfeltene, og bru-
ker funksjonen Shrink, vil kanskje ikke det resulterende objektet vises som forventet. Ob-
jektet vil derimot fortsatt være riktig.
 

Avansert objektmanipulering
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Trinn

4.

Definer et navn for det skalerte objektet i feltet Object Name. Du kan også velge en for-
håndsdefinert struktur i listen Structure Type.
MERK: Som standard er det nye objektet oppkalt etter kildeobjektet og operasjonen som
er valgt.
 

5. Klikk på ønsket farge på objektet.

6. For å vise resultatet av skaleringen klikker du på forhåndsvisningene som står til høyre på
fanesiden.

7. Klikk på Generate for å opprette det skalerte objektet.

8.
Klikk på Close for å bekrefte innstillingene og lukke denne dialogboksen.
Det skalerte objektet vises nå i listevisningen i området Functions.

Hvordan opprette et veggobjekt

Trinn

1. Velg Create Wall i Choose Operation and Source Object-delen i dialogboksen Scaling.

2.

Velg mellom følgende alternativer:
• Klikk på Exterior for å vise veggobjektet utenfor kildeobjektet.
• Klikk på Centered for å vise kildeobjektgrensen midt i det nye veggobjektet.
• Klikk på Interior for å vise veggobjektet innenfor kildeobjektet.

3. Velg objektet som du ønsker å skape et veggobjekt av, fra listen med kildeobjekter.

4. I Adjust Parameters definerer du dimensjonene i millimetre for veggobjektet.

5.
Definer et navn for veggobjektet i feltet Object Name. Du kan også velge en forhåndsde-
finert struktur i listen Structure Type.
MERK: Som standard er det nye objektet oppkalt etter kildeobjektet.
 

6. Klikk på ønsket farge på objektet.

7. For å vise resultatet av skaleringen klikker du på forhåndsvisningene som står til høyre på
fanesiden.

8. Klikk på Generate for å opprette veggobjektet.

9.
Klikk på Close for å bekrefte innstillingene og lukke denne dialogboksen.
Veggobjektet vises nå i listevisningen i funksjonsområdet.
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8.7.2 Fusjonere objekter

Generell informasjon

I dialogboksen Logical Operations kan du fusjonere to objekter og opprette et nytt fra de
fusjonerte objektene.

Dialogboksen Logical Operations

①

②

Figur 87 

Nr. Forklaring

① Valgte kildeobjekter som det nye objektet vil bli opprettet fra.

② Forhåndsvisning av det nye objektet basert på hvordan de to kildeobjektene er fusjonert.

Hvordan fusjonere objekter

Trinn

1. Velg de to objektene som det nye objektet skal baseres på, med feltene First Operand
og Second Operand.

2.

Velg ønsket operasjon fra følgende alternativer:
• Klikk på Union for å opprette et nytt objekt fra to fusjonerte objekter.
• Klikk på Intersection for å opprette et nytt objekt fra skjæringspunktet til to objekter.
• Klikk på Subtraction for å opprette et nytt objekt som resulterer fra subtraksjonen av

det andre objektet (Second Operand) fra det første objektet (First Operand).

3.
Definer et navn for det nye objektet i feltet Object Name. Du kan også velge en forhånds-
definert struktur i listen Structure Type.
MERK: Som standard er det nye objektet oppkalt etter operasjonen som er valgt.
 

4. Klikk på ønsket farge på objektet.

5. For å vise resultatet av fusjonen, klikk på forhåndsvisningene som står til høyre for fanesi-
den.

6. Klikk på Generate for å opprette det nye objektet.

7.
Klikk på Close for å bekrefte innstillingene og lukke denne dialogboksen.
Det nye objektet vises nå i listevisningen i funksjonsområdet.

Avansert objektmanipulering
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MERK: Resultatene av Union, Intersection og Subtraction kan variere fra objektets opprinnelige
form hvis de segmenteres i forskjellige snittsett og/eller med forskjellige oppløsninger.
 

OBJEKTOPPRETTING

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0 159



8.7.3 Splitte objekter

Generell informasjon

I dialogboksen Splitting kan du splitte et objekt du har opprettet, i to deler. 

Dialogboksen Splitting

Figur 88 

Hvordan splitte objekter

Trinn

1. I listen Source Object velger du objektet som skal splittes.

2.

Velg ønsket splittretning for kutteplanet:
• Klikk på Min Area for å fritt definere splittretningen slik at tverrsnittet holdes på et mini-

mum.
• Klikk på Axial, Coronal eller Sagittal for å splitte objektet i henhold til den definerte ret-

ningen.

3. Klikk på knappen Object Splitter i verktøylinjen i fanen Splitting.

4. Klikk på ønsket visning i fanesiden.

5.

Bruk musepekeren til å dra på den grønne firkanten for å justere kutteplanet langs den
valgte retningen.
Planet kan også tippes ved å flytte musepekeren over eller under den grønne firkanten.

6. Sjekk i visningene at objektet er riktig splittet.

Avansert objektmanipulering

160 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0



Hvordan generere splittede objekter

Når du er fornøyd med at objektet er splittet på riktig måte, kan du generere de to nye objektene
som vises i blå og oransje bokser:

Trinn

1. Definer et navn for det første objektet i feltet Object Name.

2. Klikk på ønsket farge på objektet.

3.
Klikk på Generate Blue eller Generate Amber, avhengig av hvilket objekt du vil genere-
re.
Dette objektet vises nå i listen Source Object.

4. Gjenta punkt 1-3 for det andre objektet.

5.
Klikk på Close for å bekrefte innstillingene og lukke denne dialogboksen.
De nye objektene vises nå i listevisningen i funksjonsområdet.

OBJEKTOPPRETTING

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0 161



8.8 Objektegenskaper
Oversikt

Generell informasjon

Hvert objekt består av forskjellige egenskaper som du definerte da du opprettet objektet, f.eks.
farge, navn, strukturtype osv. Når du har opprettet et objekt, kan du vise og justere enkelte
innstillinger for objektet etter behov i den relevante Properties-dialogboksen. Andre innstillinger
(f.eks. objektvolum) kan vises i fanen Plan Content.
MERK: Hvis du kjører Advanced 3D (se side 95), har enkelte objekter (f.eks. Cerebrum)
spesielle innstillinger for visualisering.
 

Hvordan få tilgang til objektegenskaper

Klikk på ikonet for egenskaper ved siden av objektet på listen i funksjonsområdet for å åpne
dialogboksen Properties.

Dialogboksen Properties

Figur 89 
Følgende informasjon er oppgitt:
• Strukturtype (f.eks. fra atlaset)
• Navn på objekt
• Snittavstand og innretting på objekt: Med disse innstillingene kan du opprette

høyoppløsningsobjekter når du trenger en mer nøyaktig kontur
• Objektfarge og opasitet
• Bruk knappen Prepare for Export... for å definere enkelte innstillinger for objekteksport (se

side 166)
Disse innstillingene er beskrevet i detalj fra side 135.

Objektegenskaper
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Objektegenskaber i fanen Plan Content

①

②

Figur 90 
Ved å velge et objekt på venstre side av dialogboksen ① vises egenskapene til høyre i
dialogboksen ②.
Følgende informasjon er oppgitt:
• Navn på objekt
• Bildeserie som objektet ble opprettet i
• Objektvolum
• Objektsnittavstand
• Objektpikselstørrelse
• Volumetrisk måleinformasjon: Her kan du velge en annen bildeserie for å se volumetriske

måleverdier for objektet basert på den bildeserien
• Knappen Copy to Clipboard nederst i fanen Plan Content: Denne kan du bruke for å kopiere

objektdataene til utklippstavlen i Windows, f.eks. for å overføre til en ekstern fil

Objektfasong og volum

Volume-verdien beregnes av iPlan basert på bildekvalitet, bildeoppløsning, snitt-tykkelse
osv., og kan være forskjellig fra det faktiske volumet på det konturerte objektet. 
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8.9 Flere funksjoner
Flere alternativer for objektoppretting

Hvordan bruke funksjonen Auto Fill

Alternativer

Merk av for Auto Fill for å fylle i et avgrenset område automatisk
f.eks. ved å lage en sirkel med funksjonene Brush, SmartBrush
eller SeedBrush.

Fjern avmerkingen for Auto Fill for å vise det avgrensede områ-
det konturert i henhold til penselstørrelsen.

Hvordan bruke funksjonen Contours

Alternativer

Merk av for Contours for å vise både verktøyet Brush/Eraser
og opprettede objekter som konturer.

Fjern avmerkingen for Contours for å vise verktøyet Brush/
Eraser og opprettede objekter fylt med den valgte fargen.

MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig når du bruker Brush, Eraser, SmartBrush og
SeedBrush.
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Hvordan viske bort objekter

Med funksjonen Eraser kan du fjerne informasjon manuelt fra opprettede objekter.

Trinn

1. Klikk på Eraser. 

2.

①

Klikk på bildet og flytt musepekeren samtidig som du hol-
der inne venstre museknapp til ønsket område er slettet
①.

Hvordan fjerne objekter

Trinn

1. Velg objektet fra listen.

2. Klikk på Remove.
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8.10 Klargjøre objekter for eksport
Klargjøre objekter

Generell informasjon

Når du har fullført objektplanlegging, kan du klargjøre alle objekter for eksport. Dette er nyttig ved
eksport av objekter for navigering, eller til bruk med f.eks. iPlan RT Image.
Dette punktet kreves hvis:
• Objektet ikke har standard snittavstand og/eller original snittretning.
• Du har tenkt å velge en annen bildeserie du vil eksportere objektet til.

Hvordan klargjøre objekter for eksport

Trinn

1. Klikk på egenskaper-ikonet ved siden av objektet i listen i funksjonsområdet.

2.

Klikk på Prepare for Export... i dialogboksen Properties for å åpne dialogboksen Export
Prep.

3. Velg objektene du vil eksportere til den valgte bildeserien.
MERK: Dette ikonet viser at det tilhørende objektet har et lite volum og at objektformen
kan endres betydelig under eksport.
 

4. Velg bildeserien du vil eksportere.

5. Klikk OK for å bekrefte valget.

Kontrollere objekter

Når du har bekreftet valget med OK, tas ny prøve av objektet til den originale
snittretningen. Dette kan føre til at objektets volum og/eller form endres. Inspiser objektet
nøye i bildevisningene.

Klargjøre objekter for eksport
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9 AVANSERT
OBJEKTPLANLEGGING

9.1 Introduksjon
Oversikt

Generell informasjon

Med Advanced Object Planning kan du velge et objekt som er segmentert med
planleggingsoppgaven Object Creation og f.eks. speilvende objektet fra én side av pasientens
anatomi til siden som skal behandles.
Deretter kan du fininnstille posisjonen på det speilede objektet i bildevisningene.
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9.1.1 Funksjonene i avansert objektplanlegging

Hovedskjermbildet

Figur 91 

Oversikt over funksjoner

Funksjon Forklaring Se

Boksen liste
Oppgir objekter som er opprettet med Object Creation, så vel
som objekter du legger til i denne planleggingsoppgaven. Her-
fra kan du endre objektenes synlighet, farge og egenskaper.

Side 59

Mirror Opprett et speilbilde av et objekt som ble segmentert med
Object Creation. Side 169

Remove Fjern et objekt fra bildeserien. Side 173

Coarse Plasser et objekt i bildeserien med store justeringer. Side 171

Fine Plasser et objekt i bildeserien med små justeringer. Side 171

Position
Still posisjonen av et punkt som objektet kan roteres rundt.
Bruk forstørrelsesglassikonet for å finne omdreiningspunktet
for et objekt.

Side 172

Reset Nullstill posisjonen til et rotasjonspunkt. Side 172

Bone in 3D Vis en benflate i 3D-visningen. (Ikke tilgjengelig for avanserte
3D-visualiseringer.) Side 173

Show grid Vis et rutenett i visningene for å måle objekter. Side 173
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9.2 Planlegge objekter
Speile objekter

Generell informasjon

Med funksjonen Mirror kan du speile et objekt som er segmentert under Object Creation til
tilsvarende posisjon i bildesettet på siden som skal behandles.

Før du starter

For å sikre at et segmentert objekt speiles symmetrisk på behandlingssiden, bruker programmet
det midt-sagittale planet som referanseplan. Før du speiler objekter, pass på at bildet er behørig
innrettet i visningen. Om nødvendig, kan du innrette bildet på nytt i planleggingsoppgaven View
and Adjustment (se side 71).

Hvordan speile et objekt

Trinn

1. I listen med objekter i området Objects, velger du objektet som skal speiles.

2.
Klikk Mirror.
Det speilvendte objektet legges til i listen i området Objects, og plasseres automatisk i
bildesettet slik at det blir et speilvendt bilde av det opprinnelige objektet.

Disiplay i bildevisningene

① ②

Figur 92 

Nr. Forklaring

① Originalt objekt

② Speilt objekt
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Inspisere objekter

Speiling av et segmentert objekt kan føre til at objektelementer i dataene velges på nytt.
Dette kan føre til tap av vokselinformasjon som resulterer i en form eller et volum som er
annerledes enn originalobjektet. Pass på at du inspiserer nøye kopierte eller speilede
objekter.
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9.2.1 Plassere objekter

Hvordan flytte et objekt med grove justeringer

① ②

Figur 93 

Trinn

1.
Velg et objekt i listen i området Objects (alle objekter kan omplasseres).
Et blått trådkors, som representerer objektets omdreiningspunkt, vises på tilsvarende ob-
jekt.

2. Klikk Coarse. 

3.
For å flytte objektet opp, ned, til venstre eller høyre plasserer du musepekeren ved om-
dreiningspunktet til musesymbolet vises som en hånd, og drar objektet til ønsket posisjon
①.

4.
For å rotere objektet rundt omdreiningspunktet plasserer du musepekeren utenfor omdrei-
ningspunktet til musesymbolet vises som en hånd med en pil, og justerer rotasjonen etter
ønske ②.

Hvordan flytte et objekt med finjusteringer

① ②
Figur 94 
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Trinn

1.
Velg et objekt i listen i området Objects (alle objekter kan omplasseres).
Et blått trådkors, som representerer omdreiningspunktet for det tilsvarende objekt, vises.

2. Klikk på Fine. 

3. For å flytte objektet opp, ned, til venstre eller høyre plasserer du musepekeren på kanten
av bildevisningen (øverst, nederst, venstre eller høyre) og klikker med pilsymbolet ①.

4. For å rotere objektet rundt omdreiningspunktet plasserer du musepekeren på hjørnekan-
ten av bildevisningen og klikker med det buede pilsymbolet ②.

Hvordan plassere omdreiningspunktet

Du kan omplassere omdreiningspunktet (blått trådkors) for et hvilket som helst objekt.

Trinn

1. Velg et objekt fra listen i området Objects.

2.
Klikk på Position.
Omdreiningspunktet for det valgte objektet vises nå gult.

3.

Klikk direkte på 2D-bildet eller på 3D-objektet for å plassere omdreiningspunktet på riktig
sted i objektet.
MERK: Med funksjonene Coarse eller Fine kan du deretter rotere objektet rundt det nye
omdreiningspunktet.
 

Hvordan finne omdreiningspunktet

Trinn

For å finne omdreiningspunktet for det valgte objektet og vise det midt i visningen klik-
ker du på forstørrelsesglassikonet (til høyre for knappen Position).

Hvordan nullstille omdreiningspunktet

Trinn

Klikk på Reset for å stille omdreiningspunktet tilbake til midt i objektet.
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9.2.2 Flere funksjoner

Vise bein i 3D-visningen

Du kan aktivere en beinoverflate basert på CT-bildene i 3D-visningen.

Trinn

For å vise beinoverflaten haker du av i avmerkingsboksen Bone in 3D i området Objects. 
Når deaktivert, vises en standard 3D-modell (med bløtvev).

MERK: Se side 84 for en eksempelvisning.
 

Hvordan vise et rutenett

Du kan aktivere et rutenett i 2D-visningene og bruke det f.eks. for å måle objekter som du ønsker
å speile. Størrelse-inkrementene i rutenettet varierer avhengig av zoom-faktoren.

Figur 95 

Trinn

Merk av for Show grid i området Objects. 

Hvordan fjerne objekter

Trinn

1. Velg objektet fra listen.

2. Klikk på Remove.
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10 BOLD MRI MAPPING
10.1 Introduksjon
Oversikt

Hva er BOLD MRI?

BOLD (Blodoksygennivå-avhengig) MRI er en teknikk som viser den økte blodstrømmingen i
aktiverte områder av hjernen under MRI-skanning. Når du beveger fingrene dine, for eksempel,
forekommer først en økt nevronal aktivitet, og derette økt blodstrøm i hjernens motorområde.
Denne strømmingen overgår faktisk oksygenbehov. Dette resulterer i en økning oksygenholdig
blod i forhold til ikke-oksyenholdig blod og fører til en liten endring i MRI-signalet styrke i forhold til
tilstanden før aktiviteten.
Den lille endringen i MRI-signalet kan påvises ved hjelp av ultraraske Echo Planar Imaging (EPI)-
teknikker og gjør det mulig å kartlegge aktive områder av hjernen.

Rekonstruering av aktiveringskart

Funksjonell aktivitet beregnes ved hjelp av den statistiske parametriske kartleggingsmetoden,
basert på en generell lineær modell (GLM) der en konstruksjonsmatrise angir en statistisk modell
som består av et sett årsaksvariabler eller forklarende variabler. 
Konstruksjonsmatrisen er et viktig verktøy i utformingen av hypoteser om uventede endringer i
BOLD MRI-signalet. Ved hjelp av den generelle lineærmodellen sammenlignes den statistiske
modellen i konstruksjonsmatrisen med målt tid ved hver voksel. Sammenligningen av modellen og
dataene uttrykkes som verdier for hver voksel, som indikerer hvor godt den overordnede modellen
passer til dataene.
Hvis verdien av en voksel passerer en statistisk terskel vil den utheves med passende
fargekoding. De implementerte metodene og algoritmene gjennomgår fagfellesvurdering og
publiseres.

Hvordan BOLD MRI brukes

Planleggingsoppgaven BOLD MRI Mapping brukes i iPlan:
• for å definere konstruksjonsmatrisen til BOLD MRI-eksperimentet basert på BOLD-dataene

lastet i behandlingsplanen;
• for å regne ut 3D BOLD-objekter.

Bruk kun programmet hvis du har avansert klinisk erfaring og erfaring med BOLD MRI. Om
nødvendig kan du kontakte radiologiavdelingen for assistanse.

På grunn av den naturlige usikkerheten som følger med statistiske analyser og den lave
kvaliteten på underliggende MR EPI-bilder bør resutlatet ses på som parametrisk
informasjon tilknyttet hjerneaktiviteten. Bildebehandlingsresultatet for BOLD MRI-data
avhenger av pasientens bidrag til målingen, datanøyaktigheten, bildebehandlingen og
brukerinstillingene. Vær oppmerksom på at brukerinnstillingene har stor inflytelse på de
parametriske resultatene som vises.
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Gyldige datasett

3D BOLD-objekter kan kun opprettes fra anatomiske data (MR, for eksempel). Derfor må du være
sikker på at du fusjonerer BOLD MRI-dataene med et anatomisk bildesett ved hjelp av Image
Fusion-fusjonen.
For å gi gyldige datasett, må anatomisk og BOLD-data være fra samme pasient. Det er svært
viktig at inkonsekvente datasett aldri lages. Hvis du importerer funksjonelle data til en allerede
eksisterende behandlingsplan blir du uttrykkelig spurt om du vil opprette en ny pasient eller om de
nylig importerte dataene kan fusjoneres med den eksisterende planen.

Før du starter

Trinn

1. Anskaff BOLD MRI-data i hennhold til Brainlabs skanneinstruksjoner som fås fra Brainlab
support.

2. Importer BOLD MRI-datasettene og de anatomiske datasettene (se side 21).

3. Utfør bildefusjonering (se side 117) mellom BOLD MRI-dataene og andre tilgjengelige bil-
desett for å kombinere anatomisk og funksjonell informasjon.

MERK: MR-data med egenskaper som ligner BOLD (f.eks. perfusjonstidsserie) kan feilaktig
påvises som et gyldig BOLD MRI-studie.
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10.1.1 BOLD MRI-bildebehandling

BOLD MRI-kvalitet

BOLD MRI-data er basert på raske EPI MRI-sekvenser, og disse er sårbare overfor
inhomogeniteter fra makroskopiske magnetfelt.
Disse inhomogenitetene er resultatet av forskjeller i magnetisk mottakelighet i grensesnittet
mellom luft og vev, for eksempel nær øregangene og hulrommene på kraniebasen.
De resulterende bildene kan påvirkes av tap av signal og geometrisk distorsjon.

Kvalitet på aktiveringskart

Utfallet av BOLD MRI-behandlingen avhenger av:
• Kvaliteten på BOLD MRI (se ovenfor).
• Reproduserbarheten til det funksjonelle oppgavemønsteret.
• Pasientens bidrag under utførelse av oppgavene.
• Førbehandlingsinnstillingene som brukes under dataimport (utjevning, bevegelseskorrigering).
• Intern statistisk beregning.

Avhengig av skannerkonfigurasjonen og protokollene, kan BOLD-bildene ha forstyrrelser.
Riktigheten av BOLD-dataene må sammenlignes med andre anatomiske data og bekreftes
under bildefusjoneringen.

Avhengig av skannerkonfigurasjonen og sekvensparametrene kan bildene ha forstyrrelser
i frontalhjerneområdet. BOLD MRI-bilder kan også fusjoneres med anatomiske bildesett
med høyere oppløsning ved at man bruker en bestemt interesseregion i
planleggingsoppgaven Image Fusion (se side 117).

BOLD-data er en indirekte måling av nerveaktivitet og er sensitiv til påvirkning av ikke-
nevrale endringer i kroppen. BOLD MRI-målingen viser oksygeninnholdet i blodet, ikke
bare i hjerneområder, men også i hjernens årer. Når resultatene av BOLD MRI
sammenlignes med anatomisk data bør disse områdene tolkes i henhold til dette.

Avhengig av hjerneområdet kan de hemodynamiske reaksjonene være ulike, og dermed
generere ulike intensiteter. Sannsynlig tolkning av BOLD-resultater kan kun oppnås ved
omhyggelig valg av passende analyse og parametre. BOLD MRI-parametrene som brukes i
behandlingen bør derfor justeres for hver måling.

Parametre for bevegelseskorrigering

Sjekk parametre for bevegelseskorrigering under import, siden disse parametrene gir viktig
informasjon om datakvalitet. Hvis korreksjonsverdiene er for høye kan dataene være ugjenkallelig
ødelagt, og resultatet er forvrengte analyseresultater fra BOLD.

Kartlegging av hjerneaktivitet

I nevrokirurgi er det primære interesseområdet plasseringen av de motoriske områdene i forhold
til hjernesvulsten. Reproduserbar hjerneaktivitet kan oppnås ved bruk av motoriske mønstre som:
• Fingertromming
• Åpning og lukking av hånden
• Bevegelse av fot
• Bevegelse av tunge

BOLD MRI er følsom overfor bevegelser. Begrens funksjonelle oppgaver til de som ikke
involverer hodebevegelser.
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Vær oppmerksom på at bildebehandlingsresultatet for BOLD MRI-data avhenger av
pasientens bidrag til målingen, datanøyaktigheten, bildebehandlingen og
brukerinstillingene. Disse faktorene påvirker nøyaktigheten av de funksjonelle
interesseområdene betydelig.
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10.1.2 BOLD MRI Mapping-funksjoner

Hovedskjermbildet

Figur 96 

Oversikt over funksjoner

Funksjon Forklaring Se

Boksen liste

En liste over funksjonelle oppgaver, aktiveringspunkter og
3D BOLD MRI-objekter som du har lagt til. Herfra kan du
endre synlighet, farge og egenskaper på gjenstandene på
listen.

Side 59

Define Tasks Definer funksjonsmønsteret for et BOLD MRI-studie. Side 181

Remove Slett en funksjonell oppgave, et spenningspunkt eller et
valgt 3D-objekt fra listen. Side 192

Functional Analysis Klikk på egenskaper-knappen for å definere ana-
lysealternativer. Side 181

Start BOLD MRI Ana-
lysis Analyser BOLD MRI-data for de definerte oppgavene. Side 183

Threshold Juster terskel for beregnede BOLD MRI-aktiveringer. Side 183

Create 3D Object Lag et 3D BOLD-objekt fra BOLD MRI-data. Side 190

Contours Vis 3D BOLD-objektet fargelagt eller kun som kontur. Side 192
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10.2 BOLD MRI Mapping
Velge BOLD MRI-studien

Hvordan velge studien

Hvis mer enn én BOLD MRI har blitt importert til behandlingsplanen din, vil dialogboksen Studies
åpnes når du åpner BOLD MRI Mapping. Her kan du velge BOLD MRI-studien der BOLD MRI
Mapping skal utføres.

Figur 97 

Trinn

1. Velg relevant BOLD MRI-studie.

2. Gjennomgå informasjonen som vises på høyre side av dialogen.

3.
Klikk på OK for å bekrefte valget ditt og lukke denne dialogboksen.
Du kan nå definere konstruksjonsmatrisen (se side 181).

Verifisering av BOLD MRI-data

Avhengig av skannerkonfigurasjonen og protokollene kan BOLD MRI-bildene ha
forstyrrelser. For å sikre at informasjonen er korrekt må BOLD MRI-bildene sammenlignes
med anatomisk data og verifiseres under bildefusjonering.

Systemmeldinger

For å sikre at gyldige datasett brukes i behandlingsplanlegging må alle BOLD MRI-data du laster
være fra samme pasient som de anatomiske dataene. Hvis du forsøker å importere nye DICOM-
data fra en pasient som har et annet navn eller ID vil programvaren vise en advarsel.
• Hvis du klikker på Yes i meldingen, vil bildene lastes inn i gjeldende behandlingsplan. Dette

alternativet skal kun brukes hvis du er sikker på at pasientdataene er fra samme pasient som
du allerede har lastet.

• Hvis du klikker på No, blir ikke de valgte dataene lastet inn i planen.

BOLD MRI-dataene og de anatomiske dataene (f.eks. MR- og CT-bilder) må være fra samme
pasient og merket med samme pasientnavn og ID. Integrering av BOLD MRI-datasett med
anatomiske datasett fra andre pasienter vil føre til ugyldige resultater.
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10.2.1 Definere konstruksjonsmatrisen

Generell informasjon

Konstruksjonsmatrisen er basert på parametre som brukes under skanning. På skanneren
definerer skanneroperatøren BOLD MRI-sekvensen og mønsteret.
Under skanningen må pasienten utføre de definerte funksjonelle oppgavene (f.eks.
fingertromming). Det er mulig å bruke data som inneholder mer enn én oppgave i én studie, for
eksempel fingertromming etterfulgt av en fotbevegelse. Programvaren lister opp alle definerte
funksjonelle oppgaver. En eller flere av disse oppgavene kan deretter velges ut til bruk i analysen.

Dialogboksen Task Paradigm

Figur 98 

Hvordan definere en oppgave

Trinn

1.
Klikk på Define Tasks i funksjonsområdet.
Dialogboksen Task Paradigm åpnes, og her kan du definere innstillinger for konstruk-
sjonsmatrisen.

2. Klikk på Create new... og skriv inn et navn i feltet Task name (for eksempel Hånd).

3. Dra glidebryteren i feltet Time to first task for å definere tid eller antall (null-)skanninger
som ble tatt før første oppgave.

4. Dra glidebryteren i feltet Task length for å definere oppgavens lengde i sekunder eller et-
ter antall skanninger den angitte oppgaven ble utført for.

5. Dra glidebryteren i feltet Rest length for å definere hvor lenge eller under hvor mange
skanninger pasienten hvilte.

6. Velg en farge for funksjonelle oppgaver fra fargepaletten.

7. Trykk på knappen for egenskaper for å definere Analysis Options. Dialogbok-
sen Options åpnes.
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Trinn

8.

Velg fra tilgjengelige alternativer: Gamma Model, Gaussian Model eller None, og klikk
på OK for å bekrefte valget.

9.
Klikk OK i dialogboksen Task Paradigm for å bekrefte innstillingene.
Den nye oppgaven legges nå til i Functional Tasks-listen i funksjonsområdet og kan bru-
kes til BOLD MRI-analyse.

MERK: Parametrene som kreves for designmatrisen oppgitt her må forsynes fra
radiologiavdelingen.
 

Parametervisning

Angitte parametre vises som et diagram i dialogboksen Task Paradigm. På høyre side vises
informasjon om skanneprotokollen som ble brukt sammen med forbehandlingsinnstillinger
(utjevning, snittidskorrigering og bevegelseskorrigering).
Snittidskorrigering forminsker artefakter på grunn av ulike tider for anskaffelse av snittet. For at
dette alternativet skal kunne brukes må rekkefølgen for anskaffelse av snitt være riktig angitt. Hvis
rekkefølgen for anskaffelse av snitt er ukjent vil ikke snitttidskorrigering brukes.
Hvis de valgte oppgaveparametrene ikke samsvarer med lastede BOLD MRI-bildeserier vil en
advarsel vises.
I eksempelet i Figur 98 ble oppgaven "tunge" utført med:
• 0 forskjøvne skanninger, uten pasientaktivering
• Under skanning av 8 skanninger (20 sekunder) utførte pasienten tungebevegelse, og
• Under skanningen av 16 skanninger (40 sekunder) var det ingen pasientaktivering

Hvis en funksjonell oppgave ikke lenger er nødvendig, kan den slettes fra Task Selection-listen
ved å trykke på Remove.

For korrekt analyse må hele funksjonsmønsteret være definert som en funksjonell
oppgave. Brukeren må sørge for at valgte innstillinger samsvarer med gjeldende
eksperimentelle innstillinger.
En korrelasjonskoeffisient mellom funksjonsmønster (angitte oppgaver) og oppmålt tidsserie
beregnes i samsvar med den bredt aksepterte Pearson-metoden.
MERK: BOLD MRI støtter kun blokk-orienterte funksjonsmønstre. Hendelsesorienterte mønstre
støttes ikke.
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10.2.2 Analysering av BOLD MRI-data

Generell informasjon

Når de funksjonelle oppgavene er definert (se side 181) kan dataanalysen starte.

Hvordan aktivere dataanalyse

Trinn

Klikk på Start BOLD MRI Analysis for å starte funksjonell analyse for alle definerte oppgaver. 
Fremdriftslinjen i funksjonsområdet viser operasjonens status.

Viste resultater

Det beregnede bildebehandlingsresultatet vises i bildevisningene i henhold til fargen tildelt hver
oppgave.

Figur 99 
Når analysen er fullført vil områdene i bildedataene som inneholder relevant signalinformasjon
fargelegges i henhold til nivået på signalaktiviteten som er oppdaget og fargen tildelt den
relevante oppgaven.

Justering av BOLD MRI-terskelen

Du kan bruke Threshold-glidebryteren i funksjonsområdet til å justere rekkevidden på det fargede
aktiveringsområdet. 
Threshold-glidebryteren hjelper til å skjelne mellom aktiverte piksler (de som har en
sannsynlighet for aktitivering høyere enn terskelverdien) og ikke-aktiverte piksler. Gjeldende
terskelverdi og sannsynlighetsverdien (p-verdien) for falske positive aktiveringer vises over
glidebryteren.

Alternativer

Dra glidebryteren til høyre for å øke minimal signalintensitet som kreves for visning. Aktiverings-
området som vises reduseres deretter.
MERK: Større signalintensitet gir blekere farge.
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Alternativer

Dra glidebryteren til venstre for å inkludere områder med lavere BOLD MRI-signalintensitet.

Terskelen som brukes i BOLD MRI Mapping etter en vellykket analyse, er en
standardterskel med et statistisk signifikansnivå på p = 0,001. Dette er bare et forslag til
terskel. Før data tolkes og brukes må brukeren vurdere den foreslåtte verdien og justere
terskelen om nødvendig. Terskelverdien har sterk innflytelse på det viste resultatet.

BOLD MRI Mapping
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10.3 Fane for visning av tidsserie
Oversikt

Generell informasjon

Fanen Time Series View gjør det mulig å inspisere signaldata for BOLD MRI-aktivering for å:
• fasilitere riktig justering av terskel
• vurdere viste aktiveringer
• krysskontrollere resultatene med det bestemte mønsteret

I tillegg kan du velge en bestemt voksel i bildesettet for å vise tilhørende signal over tid og
superponere disse med diagrammene, slik at bevegelseskorreksjonssparametrene vises (hvis
disse brukes under import), og dermed mulige sammenfall med bevegelsesinduserte artefakter.

Skjermlayout

③

④

①

②

Figur 100 

Nr. Visning Forklaring

① 3D-konfigureringsvis-
ning Konfigurere flere visningsalternativer (se side 84).

② Still inn valgvisning Velge det viste bildesettet (se side 218).

③ Tidsserievisning
Den valgte funksjonelle oppgaven i funksjonslisten vises her og
kan overlegges med informasjon som for eksempel signalstyrke
over tid, bevegelseskorrigering, osv.

④ Vokselvalgvisning Her kan du velge vokselen som tidsseriediagrammet baseres
på.
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Interpolasjonsinnstillinger

Alternativer

Etter den første funksjonelle analysen (se side 190) vises ak-
tiveringsområdet i vokselvalgvisningen i samsvar med faktisk
vokseldistribusjon, som vist her.

For å hjelpe visuell tolkning av den viste informasjonen trykker
du først på pilknappen i vokselvalgvisning og deretter på inter-
polasjonsikonet.

Fane for visning av tidsserie

186 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0



10.3.1 Signalvisning

Generell informasjon

I Time Series-visningen vises den funksjonelle oppgaven som er valgt på funksjonslisten, lagt
oppå en tidslinje som består av antall utførte skanninger. Til å begynne med vises ingen annen
informasjon.

Hvordan aktivere signalvisning

For å vise signalintensitet på en bestemt plassering over tid må du velge voksel eller vokselsett i
vokselvalgvinduet.

Trinn

1. Klikk først på pilknappen i vokselvalgvisningen og deretter på
ikonet Time Series Options.

2.

Velg tidsseriealternativet: Single Voxel, 3 x 3 Voxel, 5 x 5 Vo-
xel.
MERK: Hvis 3 x 3 Voxel eller 5 x 5 Voxel er valgt, blir en snitt-
verdi tatt for det tilhørende signalet. Dette gir en mer pålitelig
vurdering av funksjonell aktivering.
 

3. Kontroller at ikonet Select Timeseries på verktøylinjen er akti-
vert (gult).

4.

I vokselvalgvisningen klikker du med musen på det fargede akti-
veringsområdet som representerer gjeldende valgt funksjonell
oppgave.
En gul ramme angir området som vurderes for signalvisning. Du
kan justere rammen ved å bruke musepekeren (vist som et tråd-
kors).
MERK: Områder med sterk signalintensitet har en blek farge.
 

Diagram med signalvisning

① ②

Figur 101 
Når du har valgt vokslene vil den tilhørende BOLD MRI-signalintensiteten (y-aksen) over tid (x-
aksen) vises i hvitt på grafen.
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Et sterkere signal over hver av de fargede linjene (dvs. sterkere gråverdinivå) tilsier større
sannsynlighet for at signalet ikke bare er et utslag av tilfeldige artefakter.
En korrelasjonskoeffisient for den funksjonelle oppgaven og tidsserien for det valgte
vokselområdet beregnes og vises ①.
Koordinatene x, y og z for valgt vokselområde, i tillegg til gjennomsnittlig antallet voksler til
signaltidskurven, oppgis ②.

På grunn av den naturlige usikkerheten som følger med statistiske analyser og den stort
sett lave kvaliteten på underliggende MR EPI-bilder bør resutlatet ses på som parametrisk
informasjon tilknyttet hjerneaktiviteten.

Fane for visning av tidsserie
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10.3.2 Bevegelseskorrigering

Generell informasjon

Hvis bevegelseskorrigering har blitt brukt under import (se side 42), kan tilhørende overførings- og
rotasjonsparametre også vises i tidsserievisningen.

Hvordan aktivere bevegelseskorrigeringsinformasjon

Trinn

1. Klikk på ikonet Motion Correction (øverst til venstre på skjer-
men).

2. Velg alternativet for bevegelseskorrigering: None, Translation,
Rotation.

Hvordan tolke diagrammet

I diagrammet oppdateres tidsserievisningen i henhold til x-, y-, og z-retningen til
pasientkoordinatsystemet.

Figur 102 
• R-L-bevegelser (høyre til venstre) vises som en rød linje.
• A-P-informasjon (foran til bak) vises som en grønn linje.
• H-F-informasjon (hode til fot) vises som en blå linje.

Omsettingsinformasjon angis i millimetre. Rotasjonsinformasjon angis i grader.

BOLD MRI MAPPING
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10.4 3D BOLD MRI-objekter
Definere interesseregion

Generell informasjon

Når BOLD MRI-analyse er komplett kan du lage en tredimensjonal modell av BOLD MRI-
strukturen som kan eksporteres og brukes med Brainlabs navigeringsprogramvare.

Bruk av interesseregionsfunksjonen

Før du genererer 3D-objektet, kan du bruke Region of Interest-funksjonen på verktøylinjen til
f.eks. å eliminere falske aktiveringer fra blodårer. Denne funksjonen kan også brukes til å
separere motoriske aktiveringsområder.
MERK: Region of Interest-funksjonen aktiveres automatisk etter en vellykket BOLD MRI-analyse.

 

Hvordan definere interesseregion

Figur 103 

Trinn

1. Klikk på ikonet for interesseområde på verktøylinjen, hvis det ikke allerede er
aktivert (gul).

2. Bruk musepekeren for å justere størrelse og posisjon på den gule stiplede rammen i bil-
devisningene slik at den plasseret over ønsket interesseregion.

Ved generering av 3D-objekter fra funksjonelle områder må du sørge for at viktige
aktiveringer er innenfor interesseregionen. Hvis interesseregionen er deaktivert vil alle
BOLD MRI-områder fra gjeldende oppgave bli brukt til å generere 3D-objektet.

3D BOLD MRI-objekter
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10.4.1 Opprette 3D BOLD MRI-objekter

Før du starter

Fordi anatomiske bildesett (for eksempel MR) gir data med høyere oppløsning, kan 3D BOLD
MRI-objektet kun opprettes fra anatomiske data. Sørg derfor for å fusjonere BOLD MRI-data med
et anatomisk bildesett (se side 117) og å verifisere resultatet for å sikre at 3D-strukturen er
nøyaktig.
For å opprette et BOLD MRI 3D-objekt må du først:
• fullføre MRI-analyse for den relevante funksjonelle oppgaven (se side 183)
• definere en interesseregion for 3D-objektet i aktiveringsområdet for den funksjonelle oppgaven

(se side 190)

Hvordan opprette 3D BOLD MRI-objekter

Trinn

1. Velg den funksjonelle oppgaven fra listen i funksjonsområdet.

2. Klikk på Create 3D Object for å åpne dialogboksen Properties.

3. Om nødvendig, endre objektnavnet i feltet Name.

4. På Image Set-listen velger du det fusjonerte bildesettet som 3D BOLD MRI-objektet skal
knyttes til.

5.

For å lage et berøringspunkt for aktivering (som angir området med maksimal signalinten-
sitet) for 3D-objektet, må du velge Create Activation Hot Spot.
MERK: Et funksjonelt berøringspunkt markerer vokselen med høyest aktivering innenfor
en bestemt interesseregion for en bestemt funksjonell oppgave. Dette hjelper brukeren til
å evaluere de resulterende aktiveringene, og med å fokusere på berøringspunktene for
aktiveringen. Berøringspunkter kan opprettes samtidig som vokselobjektet, men bare når
en interesseregion er definert.
 

6. Klikk på fanen Select Color og velg en farge for 3D BOLD MRI-objektet.

7.
Klikk OK for å bekrefte innstillingene.
3D BOLD MRI-objektet legges til listen i funksjonsområdet, og vises i bildevisningene i
planleggingsområdet.

BOLD MRI MAPPING
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Viste 3D BOLD MRI-objekter

Figur 104 

Fargen på spenningspunktene for BOLD MRI og 3D-objekter kan endres under eksport til
navigasjon.

Justering av 3D-visningen

Alternativer

For å vise 3D-objektet kun som et omriss, må du klikke på avmerkingsboksen Contours i funk-
sjonsområdet for å aktivere det.

For å vise 3D-objektet fargelagt i valgt farge må du merke av for Contours.

Funksjonelle strukturer og anatomisk data

Anatomisk MRI-skann i høyresolusjon kan ha en ekstra visning i forhold til BOLD MRI-data.
Avhengig av dimensjonene til de anatomiske dataene og plasseringen av de oppdagede
aktiveringsområdene kan genererte objekter kun delvis opprettes innenfor, eller opprettes
helt utenfor, det anatomiske volumet.

Resultatet av BOLD MRI-behandling bør verifiseres nøye og kun bekreftes hvis du er sikker
på at det tilsvarer kjente anatomiske regioner.

Hvordan fjerne 3D BOLD MRI-objekter

Trinn

1. Velg 3D-BOLD-fiberobjektet fra listen.

3D BOLD MRI-objekter
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Trinn

2. Klikk på Remove.

BOLD MRI MAPPING
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11 FIBERSPORING
11.1 Introduksjon
Oversikt

Generell informasjon

Med Fiber Tracking kan du spore fiberstrukturer i en definert interesseregion, basert på
diffusjonsvektede MR-bilder.
Fiber Tracking er tilgjengelig så snart du har lastet inn et DTI-datasett til behandlingsplanen.

Grunnlag for fibersporing

Fiber Tracking er basert på måling av diffusjonsanistropi i hjernen ved hjelp av diffusjonsvektede
bilder (DTI-data) tatt i flere retninger. 
Vann-diffusjonens retning langs potensielle substantia alba-fibre beregnes for hele datavolumet.
Dette gjør at iPlan kan spore fibrenes retning i et utvalgt interesseområde og vise retningen ved
hjelp av en fargekode, der bestemte farger representerer bestemte retninger.
Ved hjelp av iPlan kan du først velge fiberbunter i interesseområdet og deretter konvertere
fiberbunten til et 3D-objekt som kan brukes til videre planlegging.

Før du starter

Fiberobjekter i 3D kan kun opprettes fra anatomiske data (MR, for eksempel). Derfor må du være
sikker på at du fusjonerer DTI-dataene med et anatomisk bildesett ved hjelp av Image Fusion-
funksjonen.

Trinn

1. Innhent DTI-data i henhold til Brainlabs skanneinstruksjoner som fås fra Brainlab support.

2. Importer DTI-datasettene og de anatomiske datasettene (se side 21).

3. Utfør bildefusjonering (se side 117) mellom DTI-dataene og andre tilgjengelige bildesett
for å kombinere anatomisk og funksjonell informasjon.

Avhengig av skannerens konfigurasjon og protokoller kan DTI-bildene bli forvrengt og gi
ukorrekt 3D-objektgenerering og -plassering. Riktigheten av DTI-data må sammenlignes
med andre anatomiske data og bekreftes under bildefusjoneringen.

For å tilrettelegge for riktig generering av 3D-objekter på riktig sted må du fusjonere B0-
snittet i lav resolusjon med en anatomisk snittserie og bekrefte fusjoneringen manuelt.
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11.1.1 Fiber Tracking-funksjoner

Hovedskjermbildet

Figur 105 

Oversikt over funksjoner

Funksjon Forklaring Se

Boksen liste
Lister opp interesseområder, fiberbunter og 3D-fiberobjekter
som du har lagt til. Herfra kan du endre synlighet, farge og
egenskaper på gjenstandene på listen.

Side 59

New ROI... Opprett et interesseområde. Side 199

Remove Fjern et valgt interesseområde, en fiberbunt eller et 3D-fibero-
bjekt fra listen. Side 206

FA Threshold Juster minimal diffusjonsverdi som medregnes i sporing av fi-
bre. Side 202

Minimum Length Juster minimallengden på fibrene som skal spores. Side 202

Track Starter sporing av fibre i henhold til definerte parameter og ak-
tuell interesseregion. Side 203

Exclude Ekskluderer bestemte fibre fra alle synlige fibre som passerer
gjennom en eller flere synlige interesseområder (ROI). Side 133

Create 3D Ob-
ject... Opprett en 3D-modell av de sporede fibrene. Side 205

Contours Vis 3D-fiber-objektet fargelagt eller kun som kontur. Side 206

Introduksjon
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11.2 Bruk av fibersporing
Velge DTI-studien

Hvordan velge studien

Hvis mer enn én DTI-studie er importert inn i behandlingsplanen (f.eks. hvis du har importert en
studie med seks diffusjonsretninger og en annen studie med tolv retninger), åpnes dialogboksen
DTI Study når du går inn i planleggingsoppgaven Fiber Tracking. Her kan du velge DTI-studien
som fibre skal spores i.

Figur 106 

Trinn

1. Velg DTI-studien fra listen Available DTI Studies.

2. Gjennomgå informasjonen som vises på høyre side av dialogen.

3. Klikk på OK for å bekrefte valget ditt og lukke denne dialogboksen.

Verifisere DTI-data

Hvis du klikker på knappen Abort under fremdriftslinjen under import av DTI, kan
programmet fortsatt beregne en diffusjonsvektor. Den resulterende diffusjonsvektoren kan
derimot være ukorrekt. I slike tilfeller bør du verifisere diffusjonsdataene (f.eks. antall
bilder) for å bekrefte at all nødvendig data er importert.

Avhengig av skannerkonfigurasjonen og protokollene kan DTI-bildene ha forstyrrelser. For
å sikre at informasjonen er korrekt må DTI-bildene sammenlignes med anatomisk data og
verifiseres under bildefusjonering.

Systemmeldinger

For å sikre at gyldige datasett brukes i behandlingsplanlegging må alle DTI-data du laster være
fra samme pasient som de anatomiske dataene. Hvis du forsøker å importere nye DICOM-data fra
en pasient som har et annet navn eller ID vil programvaren vise en advarsel.
• Hvis du klikker på Yes, blir bildene lastet inn i gjeldende behandlingsplan. Dette alternativet

skal kun brukes hvis du er sikker på at DTI-pasientdata er fra samme pasient som du allerede
har lastet.

• Hvis du klikker på No, blir ikke de valgte dataene lastet inn i planen.

FIBERSPORING
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DTI-dataene og de anatomiske dataene (f.eks. MR- og CT-bilder) må være fra samme
pasient og merket med samme pasientnavn og ID-integrering av DTI-datasett med
anatomiske datasett fra andre pasienter vil føre til ugyldige resultater.

Bruk av fibersporing
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11.2.1 Definering av interesseområde for sporing

Hvordan spores fibrene?

Programmet rekonstruerer fiberbunter ved å spore retningen av den lokale diffusjonen. Ved å
forbinde en rekke punkter rekonstrueres fibrene som en linje. Programmet starter i et
interesseområde (ROI) som du definerer, og knytter diffusjonsområder til lignende FA-verdier.

Bakgrunn

For å opprette fiberstrukturen i behandlingsplanen må du først definere det første
interesseområdet i det valgte bildesettet. Når du definerer et interesseområde inkluderes alle fibre
som passerer området i fiberbunten.
Du kan opprette og bruke flere interesseområder samtidig. Ved å velge en ROI i motorikkområdet
og en annen i hjernestammen for eksempel, kan baner med substantia alba (f.eks den
kortiospinale bane) som forbinder disse områdene vises.
MERK: Når du har definert et interesseområde, kan det kun brukes til fibersporing hvis det er stilt
inn på "synlig" i listevisningen (se side 58).
 

Hvordan aktivere interesseregiondefinisjon

Trinn

1. Klikk på New ROI ... i funksjonsområdet for å åpne dialogboksen ROI Properties.

2.

Du har nå mulighet til å opprette tre ulike objekttyper. I dialogboksen ROI Properties må
du velge en av følgende:
• Manual 3D Object (standardinnstilling, se side 199)
• Existing 3D Object (se side 200)
• Cubic Box (se side 201)

Hvordan definere et manuelt 3D-objekt

Dette alternativet lar deg definere et interesseområde ved å manuelt opprette et objekt i
bildeserien.

Figur 107 
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Trinn

1. Oppgi et navn på interesseområdet i feltet Name.

2. Velg Manual 3D Object under Region of Interest.

3.

I området Properties:
• Velg en farge for objektet fra fargepaletten.
• Bruk funksjonene Brush (se side 138) og Eraser (se side 165) for å manuelt tegne et

objekt på bildedataene i bildevisningen.
• Merk av eller fjern merking for Auto-Fill (se side 164) og Contours (se side 164) etter

behov.

4. Klikk på OK for å legge interesseområdet til listen i funksjonsområdet.

Hvordan velge et eksisterende 3D-objekt

Med dette alternativet kan du definere et interesseområde basert på objekter opprettet med
planleggingsoppgaven Object Creation (se side 133).

Figur 108 

Trinn

1. Oppgi et navn på interesseområdet i feltet Name.

2. Velg Existing 3D Object under Region of Interest.

3.

I området Properties:
• Velg en farge for objektet fra fargepaletten.
• På listen velger du anatomistrukturen som skal brukes som grunnlag for interesseområ-

det, f.eks svulsten eller BOLD MRI-aktiveringene.
• Klikk på pilknappene i feltet Enlarge Object by, eller angi en verdi i feltet for å definere

en grense rundt anatomistrukturen som skal brukes til å justere objektets størrelse.

4. Klikk på Generate for å forhåndsvise det nye objektet.

5. Klikk på OK for å legge interesseområdet til listen i funksjonsområdet.

Bruk av fibersporing
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Hvordan definere et kubeformet interesseområde

Med dette alternativet kan du definere et interesseområde ved å omringe det relevante området
med en kubeformet ramme.

Figur 109 

Trinn

1. Oppgi et navn på interesseområdet i feltet Name.

2. Velg Cubic Box under Region of Interest.

3. I området Properties velger du en farge for objektet fra fargepaletten.

4. I bildevisninger bruker du musepekeren for å posisjonere og justere størrelsen på interes-
seområdet (angitt av rammen) til området som skal brukes for fibersporing er rammet inn.

5. Klikk på OK for å legge interesseområdet til listen i funksjonsområdet.

Neste trinn

Når du har definert interesseområdet kan du:
• justere sporingsparametrene (om nødvendig, se side 202)
• begynne å spore fibrene (se side 203)

FIBERSPORING
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11.2.2 Justering av sporingsparameterene

Generell informasjon

Før fibrene i det definerte interesseområdet spores, kan du gjennomgå og justere parametrene for
fibersporing (hvis nødvendig) for å spore fibrene i bildeserien optimalt.

Hvordan justere FA-terskelen

FA-terskelen er minste diffusjonsverdi som kan vurderes for sporing av fibre. Avhengig av DTI-
dataene som ble importert til behandlingsplanen kan denne innstillingen måtte justeres.
• En lavere terskelinnstilling gjør det mulig å spore mindre og mindre viktige fibre.
• En høyere terskelinnstilling reduserer støynivået og viser mer fremtredende fibre.

Trinn

Dra FA Threshold-glidebryteren i funksjonsområdet for å justere terskelen til ønsket nivå. 
MERK: Terskelnivået vises over glidebryteren. Standardinnstillingen er 0,3.
 

Hvordan justere minimumslengde

Trinn

Dra glidebryteren Minimum Length i funksjonsområdet for å definere minimumslengden for fi-
brene som skal spores, i millimeter. 
MERK: Lengden vises over glidebryteren. Standardinnstillingen er 80 mm.
 

Bruk av fibersporing
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11.2.3 Spore fibre

Generell informasjon

Med funksjonen Start Tracking kan programmet spore alle fibre som krysser de aktive
interesseområdene og oppfyller de definerte kriteriene (FA Threshold og Minimum Length).
Funksjonen er aktivert når ett eller flere interesseområder er synlige. 

Hvordan aktivere fibersporing

Trinn

1. Velg interesseområdet fra listen i funksjonsområdet.

2.
Klikk på Start Tracking for å spore fibre.
Når prosessen er fullført viser programvaren fibrene i forskjellige farger ut fra diffusjons-
retningen, fiberbunten legges til listen i funksjonsområdet.

Viste fibre

Figur 110 

Fiberfarge Diffusjonsretning

Rød Venstre-høyre

Grønn Foran-bak

Blå Hode-fot

MERK: Avhengig av bildets vinkel kan fibrenes fargekoder variere noe fra kodene ovenfor.
 

Fiberbuntenes synlighet

Alternativer

Et ikon med et åpnet øye ved siden av fiberbunten i listen i funksjonsområdet betyr at
fiberbunten er synlig.
Klikk på øyesymbolet for å skjule fiberbunten.
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Alternativer

Et lukket øye-ikon betyr at fiberbunten er skjult.
Klikk på øyesymbolet for å vise fiberbunten igjen.

Innstillinger for vindusoppsett

Du kan når som helst justere vindusoppsettinnstillingene for de viste bildene ved hjelp av
knappene Windowing (se side 230) eller Advanced Windowing (se side 231) på verktøylinjen.
Ettersom vindusoppsettet kun er en visualiseringsterskel vil kalkulasjonene for fibersporing ikke bli
påvirket hvis du endrer disse innstillingene.

Resultater fra fibersporing

Resultatene fra fibersporing er basert på beregninger fra diffusjonsvektet avbildning. iPlan
viser kun forholdsmessig representasjon av lokal anistropi relatert til fiberstrukturer i
hjernens hvite substans.

Opprinnelig diffusjonsinformasjon fra skanneren kan bli påvirket av tumorens art, størrelse
og plassering. Hvis det er et ødem tilstede kan anisotropisk informasjon bli tapt eller
forvrengt.

Sporingsalgoritmen sporer fibre som faller innenfor innstillingene for nåværende terskel
og minimumslengde (se side 202). Hvis disse innstillingene er for høye eller lave, kan de
sporede fibrene avvike fra den faktiske anatomiske strukturen. Fibrene bør aldri betraktes
som en absolutt fremstilling av de anatomiske strukturene, heller som en fremstilling av
den lokale diffusjonen som passerer gjennom det valgte interesseområdet. Mer
informasjon om dette finner du i skanneinstruksjonene fra Brainlab support.

Bruk av fibersporing
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11.3 Fiberobjekter i 3D
Opprette fiberobjekter i 3D

Generell informasjon

Når fibersporingen er fullført kan du lage en tredimensjonal modell av fiberbunten som kan
eksporteres og brukes med Brainlabs navigasjonsprogramvare.

Før du starter

Fordi anatomiske bildesett (for eksempel MR) gir data med høyere oppløsning, kan fiberobjekter i
3D kun opprettes fra anatomisk data. Sørg derfor for å fusjonere DTI-data med et anatomisk
bildesett (se side 117) og verifisere fusjonen for å sikre at 3D-objektet er nøyaktig.

Hvordan opprette et 3D-objekt

Trinn

1. Velg fiberbunten fra listen i funksjonsområdet.

2. Klikk på Create 3D Object... for å åpne dialogboksen Properties (se side 59).

3. Definer et navn for det første 3D-fiberobjektet i feltet Name.

4. Fra listen Image Set velger du det fusjonerte bildesettet som 3D-fiberobjektet skal knyttes
til.

5. Klikk på fanen Select Color og velg en farge for 3D-fiberobjektet.

6. Bruk glidebryteren Opacity for å definere hvor ugjennomsiktig 3D-fiberobjektet skal være
i 3D-bildevisningene.

7.
Klikk OK for å bekrefte innstillingene.
3D-fiberobjektet legges til listen i funksjonsområdet, og vises i bildevisningene i planleg-
gingsområdet.

MERK: Du kan spore forskjellige fiberbunter og opprette så mange 3D-fiberobjekter som
behandlingsplanen din krever.
 

Fiberobjekter og anatomisk data

Avhengig av dimensjonene til de anatomiske dataene og plasseringen av de sporede
fibrene kan genererte 3D-objekter kun delvis opprettes, eller ikke opprettes i det hele tatt,
innenfor disse anatomiske snittseriene. Hvis sporede fibre finnes i områder som ikke helt
dekkes av den anatomiske snittserien vil en varselsmelding om dette bli vist. Hvis ingen
fibre innenfor det anatomiske serien kan konverteres til et 3D-objekt vil programmet vise
en varselsmelding, samtidig som generering av 3D-objektet avsluttes.

FIBERSPORING
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Eksempler på fiberobjekter i 3D

I bildet nedenfor vises et eksempel på en kortikospinal bane som et 3D-fiberobjekt.

Figur 111 

Justering av 3D-visningen

Alternativer

For å vise 3D-objektet kun som et omriss må du merke av for Contours i funksjonsområdet for å
aktivere den.

For å vise 3D-objektet fargelagt i valgt farge må du fjerne avmerkingen for Contours for å deak-
tivere den.

Hvordan fjerne 3D-fiberobjekter

Trinn

1. Velg 3D-fiberobjektet fra listen.

2. Klikk på Remove.

Fiberobjekter i 3D
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12 BANEPLANLEGGING
12.1 Baneplanleggingsfunksjoner

Generell informasjon

Med Trajectory Planning kan du planlegge mulige baner for de kirurgiske instrumentene på de
skannede bildene.

Hovedskjermbildet

Figur 112 

Tilgjengelige funksjoner

Funksjon Forklaring Se

Boksen liste Oppgir baner du har lagt til bildeserien. Herfra kan du endre
banenes synlighet, farge og egenskaper. Side 59

New Trajectory... Legg en bane til bildeserien. Side 208

Remove Fjern en bane fra bildeserien. Side 211

Duplicate Dupliser en eksisterende bane. Side 209

Parallel... Opprett en bane som er parallell med en eksisterende bane. Side 210

Target Posisjoner eller finn bane-målpunktet. Side 208

Entry Posisjoner eller finn banens inngangspunkt. Side 208

BANEPLANLEGGING
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12.2 Oppretting av baner
Legge til og posisjonere nye baner

Hvordan legge til baner

Trinn

1. Klikk på New Trajectory... for å åpne dialogboksen Properties (se side 59).

2.
Definer et navn for banen i feltet Name.
MERK: Hvis ikke du navngir banen, legges den til i listen som Trajectory og nummereres
sekvensielt.
 

3. I feltet Diameter defineres en diameter for banen (i millimeter).

4. Velg en farge for banen.

5. Klikk OK for å bekrefte innstillingene dine og legge banen til i listen i funksjonsområdet.

Navngi baner

Tildel hver bane et unikt navn så den kan identifiseres tydelig.

Hvordan posisjonere baner

Trinn

1. Velg banen fra listen i funksjonsområdet.

2.
Klikk på knappen Target og klikk deretter på bildet for å plassere målpunktet.
Målpunktet vises som et trådkors i bildet.

3.

Klikk på knappen Entry og klikk deretter på bildet for å plassere inngangspunktet.
Inngangspunktet vises som en ring, og banen fra inngangspunktet til målpunktet vises i
bildet.
På side 212 vises eksempler på viste baner.
MERK: Du kan også posisjonere punktene på overflaten av 3D-strukturer i 3D-visninger.
Hvis du plasserer mål- og inngangspunkter i 3D-visningen, bør du deretter sjekke banen i
2D-visningene.
 

MERK: For å flytte på punktene kan du også bruke musepekeren til å dra punktet til ønsket
posisjon.
 

Banevisning

Når du først har lagt til en bane, kan du vise den i bildevisningene og bekrefte den som beskrevet
på side 214.

Oppretting av baner
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12.2.1 Duplisere baner

Før du starter

Du må ha minst én planlagt bane i behandlingsplanen.

Hvordan opprette duplikatbaner

Trinn

1. Velg en tidligere definert bane i listen i funksjonsområdet.

2.
Klikk på Duplicate for å legge banen til i listen i funksjonsområdet.
MERK: Som standard er banen navngitt i henhold til eksisterende bane, etterfulgt av Clo-
ne, og nummerert sekvensielt.
 

Duplisere baner

Dupliserte baner er lagt over på den opprinnelige banen. Du kan flytte på den nye banen ved hjelp
av knappene Target og Entry (se side 208).

BANEPLANLEGGING
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12.2.2 Opprette parallelle baner

Før du starter

Du må ha minst én planlagt bane i behandlingsplanen.

Hvordan opprette en parallell bane

Trinn

1. Klikk på New Trajectory... for å åpne dialogboksen Properties (se side 59).

2. Definer navnet, diameteren og fargen for banen som beskrevet på side 208.

3. Klikk OK for å bekrefte innstillingene dine og legge banen til i listen i funksjonsområdet.

4. Definer enten et målpunkt eller et inngangspunkt for banen (se side 208).

5. Når mål- eller inngangspunktet er plassert, klikker du på Parallel... i funksjonsområdet.

6.

I fanen Trajectories velger du eksisterende bane
som skal brukes som grunnlag for den parallelle
banen. Definer banens lengde.
Åpne dialogboksen Properties for å definere nav-
net, diameteren og fargen for banen, og velg bilde-
settet.

7.
Klikk OK for å bekrefte innstillingene dine og legge banen til i listen i funksjonsområdet.
Den nye banen vises i bildet, parallelt med den originale skruen/banen.

Oppretting av baner
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12.2.3 Flere funksjoner

Hvordan fjerne baner

Trinn

1. Velg banen fra listen.

2. Klikk på Remove.

Hvordan finne mål- og inngangspunkter

Trinn

1. Velg banen fra listen.

2.
Klikk på forstørrelsesglass-ikonet på knappen Target eller Entry.
Det aktuelle punktet vises nå midt i visningen.

BANEPLANLEGGING
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12.3 Visning og bekrefting av bane
Visning av bane

Mulige displayer

Displayet av banens mål- og inngangspunkter i bildevisningene representeres med forskjellige
identifikatorer, avhengig av hvor de sitter i forhold til snittet/rekonstruksjonen som vises.

①
②
③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

Figur 113 

Nr. Punkt planlagt

① I plan

② Nær plan

③ Utenfor planet

④ Full størrelse

⑤ Halv størrelse

⑥ Prikk

⑦ Banens vei

⑧ Visningspunkt

⑨ Snitt/rekonstruksjonssenter

Baneindikatorer

Skjæringspunktindikator (fremhevet del av banen) er ikke relatert til skanne-tykkelsen eller
faktisk gjennomtrenging av vev. Faktisk gjennomtrenging av vev kan fastslås ved hjelp av
Probe View.

Diameteren som vises for banen representerer skjæringspunktet for banesylinderen med
gjeldende snitt/rekonstruksjon.

Visning og bekrefting av bane
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Eksempeldisplayer

①

② ③ ④ ⑤

⑥

Figur 114 

Nr. Display Forklaring

① Inngangspunkt Banens inngangspunkt

② Enkelt, tykk linje Banens mål- og inngangspunkter er plassert i det viste snittet
(dvs. banen ligger i snittplanet)

③ Prikket linje med tykk
midtre del

Banen passerer gjennom gjeldende snittplan, men mål- og
inngangspunktene sitter i forskjellige snitt
Den tykke midtre delen viser punktet der banen krysser dette
snittet

④ Prikket linje med tykk
spiss på inngangssirkelen

Banens inngangspunkt er plassert i dette snittet, men mål-
punktet er plassert i et annet snitt
Den tykke banetuppen viser punktet der banen krysser dette
snittet

⑤ Prikket linje med tykk
spiss ved målpunkt

Banens målpunkt er plassert i dette snittet, men inngangs-
punktet er plassert i et annet snitt
Den tykke banetuppen viser punktet der banen krysser dette
snittet

⑥ Målpunkt Banens målpunkt

Baner i bildeserier

Hver bane er knyttet til snittsettet der målpunktet sitter.
Du kan koble en bane til et annet bildesett ved å velge et bildesett og flytte målpunktet til dette
settet.
Du kan verifisere hvilket snittsett en bane er knyttet til, ved å velge banen i fanen Plan Content
og vise tilhørende egenskapsinformasjon som vises på høyre side av fanen.

Hvis du deretter endrer snittserien eller endrer bildefusjonen etter å ha plassert en bane,
må du bekrefte nøyaktigheten av denne.

BANEPLANLEGGING
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12.3.1 Bekrefte baner

Generell informasjon

Probe View er nyttig for å bekrefte baner. Denne fanen viser bildesnitt fra banevinkelens
perspektiv (skråvinkel). Da kan du se hele løpet av banen og sikre at ingen kritiske strukturer er
penetrert. 

Alle planlagte baner må verifiseres i bildevisningene, f.eks. med fanene Probe View eller
Overview.

Hvordan verifisere baner

Trinn

1. Aktivere knappen Scrolling. 

2.
Bla gjennom skannrekonstruksjoner langs aksen indikert av pasientikonet (står nederst til
venstre på bildevisningen).
Avstanden fra visningsplanet til målpunktet vises nederst til høyre i fanen Probe View.

MERK: Du kan også bekrefte baner ved hjelp av knappen Pan and Recenter (se side 228).
 

Banevisning i Probe View

Bildet nedenfor viser et eksempel på baneverifisering i Probe View der banen penetrerer en
blodåre.

Figur 115 

Visning og bekrefting av bane
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Bane-display i snittvisning

Dette bildet viser den samme banen som i forrige figur, men planlagt i fanesiden 4 Views. Her er
det forholdsvis vanskelig å påvise banens laterale penetrering av blodåren.

Figur 116 

BANEPLANLEGGING
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13 FUNKSJONER PÅ
VERKTØYLINJEN

13.1 Introduksjon
Oversikt

Generell informasjon

Verktøylinjen (til høyre for planleggingsområdet) gir generelle funksjoner som kan brukes ved
oppretting av en behandlingsplan.
Tilgjengeligheten av verktøylinjeknapper er avhengig av gjeldende oppgave, og type vist
skannbilde.

Aktivere funksjoner på verktøylinjen

Knappen vises i gult når du klikker på en verktøylinjeknapp for å aktivere tilsvarende funksjon.
Inaktive knapper vises i blått.
MERK: En verktøylinjeknapp kan vises nedtonet i grått, f.eks. hvis den ikke er aktuell for de
lastede dataene.
 

FUNKSJONER PÅ VERKTØYLINJEN
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13.2 Velge et bildesett
Oversikt

Generell informasjon

Med snitt- og bildeserievalgfunksjonen kan du velge bildedataene som skal vises i
bildevisningene.

Hvordan få tilgang til valget

Trinn

Klikk på Slice and Image Set Selection.
Dialogboksen Set Selection åpnes.

Dialogboksen Set Selection

②

① ③

Figur 117 

Hvordan velge bilder

Trinn

1. Velg bildesettet du vil vise, på listen over tilgjengelige bildesett ②.

2.
Bruk rullefeltet i venstre visning ① for å se tilgjengelige bildesnitt.
Du kan også plassere musepekeren i høyre bildevisning ③ for å rulle gjennom individuel-
le snitt.

3. Klikk OK for å bekrefte valget og vise snittene i bildevisningene i planleggingsområdet.

Velge et bildesett
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13.3 Generelle alternativer
Oversikt

Generell informasjon

Med funksjonen Options kan du justere visningen og retningen på bildene som vises i
bildevisningene. 

Hvordan få tilgang til visningsalternativer

Trinn

Klikk på Options for å åpne fanene med visningsalternativer.

Faner for alternativer

① ② ③

Figur 118 

Nr. Fane Se

① Viewing Options Side 220

② 3D Thresholding Side 224

③ 3D Clipping Side 225

MERK: Tilgjengeligheten av fanene avhenger av planleggingsoppgaven du står i.
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13.3.1 Visningsalternativer

Fanen Viewing Options

① ②

④
③

Figur 119 

Nr. Alternativ Se

① Image Display Side 220

② 3D Objects Side 221

③ 3D Plane View Options Side 221

④ Measurements Side 222

Image Display

Figur 120 

Alternativer

Når Use image interpolation aktiveres, interpolerer programmet pikslene for skannebildene,
noe som gir bedre bildevisning. 

Velg den retningen du foretrekker å jobbe med, eller bilderetningen som passer til den planlagte
pasientretningen på operasjonsbordet, i alternativene for Display Orientation. 

Generelle alternativer
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3D Objects

Figur 121 

Alternativer

Velg Show 3D objects in 2D views for å aktivere tredimensjonal visning av objekter (f.eks. opp-
rettet med planleggingsoppgaven Object Creation) i 2D-visninger.

Velg Show only contours for å vise 3D-objekter som kun
konturer (venstre bilde). Når deaktivert, vises 3D-objekter
som fylt (høyre bilde). 

Velg Show Trajectory Diameter for å vise banen i henhold til diameteren definert under bane-
planlegging (se side 208). 

Velg fra følgende Contour Thickness-alternativer for å definere bredden av objektkonturer:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Figur 122 
Velg fra følgende alternativer for å vise tilsvarende plan i 3D-visninger:
• Axial Plane
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Coronal Plane
Sagittal Plane

MERK: For å se resultatene må du se til at Planes er aktivert via knappen View Types
(se side 78).
 

Målinger: Vis linjal

Figur 123 

Trinn

Velg Display ruler in 2D views for å aktivere en skala (i millimeter) på høyre side av de aksielle,
koronale og sagittale bildevisningene. 

Generelle alternativer
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Målinger: koordinatsystem

Figur 124 
På rullegardinlisten Coordinate System kan du velge koordinatsystemet som skal brukes mens
du bruker funksjonene Measure Distances, Measure Angles (se side 237) eller Measure
Values/Hounsfield Unit (se side 235). 
MERK: Visningen av det valgte koordinatsystemet er beskrevet på side 236.
Koordinatsystemalternativer er beskrevet på følgende side.
 

Alternativer for koordinatsystem

Alternativ Forklaring

No Coordinates Ingen koordinater vises.

AC/PC Koordinatsystemet er innrettet med AC/PC-systemet som definert i AC/PC-lo-
kalisering.

DICOM Koordinatsystemet i henhold til DICOM-standard.

IEC61217 Koordinatsystem i henhold til IEC 61217.

Headring Koordinatsystem i henhold til hodering/lokalistatorkombinasjonen.

Brainlab Image
Set Internt koordinatsystem hos Brainlab.

RTOG Koordinatsystem i henhold til RTOG.

FUNKSJONER PÅ VERKTØYLINJEN
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13.3.2 3D-terskelsetting

Generell informasjon

I denne fanen kan du definere terskelen for gråverdiområdet som brukes til beregning av 3D-
modellen av de valgte bildesettet. 
Avhengig av bildesettet vises verdiene som følger:
• CT: Hounsfield-enheter (HU)
• MR og SPECT: Gråverdier
• PET: Standardiserte opptaksverdier (SUV)

MERK: Du får mer informasjon om disse verdiene på side 235.
 

Hvordan definere terskelen

Figur 125 

Trinn

1.

Bruk følgende alternativer for å justere terskelen:
• Bruk glideknappen i kartleggingsfunksjonen (nederst til høyre på skjermen).
• Legg inn verdien i feltet Threshold under kartleggingsfunksjonen.
• Velg den forhåndsdefinerte terskeltypen fra rullegardinlisten (Skin eller Bone, kun for

CT-bildesett).

2. For å opprette forhåndsvisning av den resulterende 3D-modellen klikker du på oppdate-
ringsvisningen nederst til venstre på skjermen.

Hvordan nullstille terskelen

Trinn

For å nullstille terskelen til standardverdi for hud/bein klikker du på knappen Reset
Threshold i dialogboksen 3D Thresholding.

Generelle alternativer
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13.3.3 3D-klipping

Generell informasjon

I denne fanen kan du definere delen av bildet som skal vises i bildevisningene ved å:
• plassere en ramme rundt en del av bildet du vil ekskludere fra 3D-visningen (Enable Clipping

Range)
• ekskludere en kvadrant av 3D-modellen for å vise et tverrsnitt av bildesettet (Enable Cubic

Cut)

Hvordan definere et klippområde

Figur 126 

Trinn

1.
Klikk på Enable Clipping Range.
En blå ramme vises i de øvre bildevisningene.

2. Klikk på knappen Adjust Clipping Range/Cubic Cut i verktøylinjen, hvis ikke
den allerede er aktivert.

3. Plasser musepekeren over rammen og juster den så den omgir området som skal uteluk-
kes fra 3D-visningen.

4. For å opprette forhåndsvisning av den resulterende 3D-modellen klikker du på oppdate-
ringsvisningen nederst til venstre på skjermen.
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Hvordan definere et kubisk kutt

Figur 127 

Trinn

1.
Klikk på Enable Clubic Cut.
En blå ramme vises i de øvre bildevisningene.

2. Klikk på knappen Adjust Clipping Range/Cubic Cut i verktøylinjen, hvis ikke
den allerede er aktivert.

3.

Velg en kvadrant som skal utelukkes fra 3D-visningen:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4. Klikk på en av kantene av kvadranten og juster vinklene for å definere området som skal
utelukkes fra 3D-visningen.

5. For å opprette forhåndsvisning av den resulterende 3D-modellen klikker du på oppdate-
ringsvisningen nederst til venstre på skjermen.

Generelle alternativer
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13.4 Vise bilder
Bla og rulle gjennom bilder

Generell informasjon

Bla- og rulleretningen tilsvarer den valgte visningsretningen (se side 220) og representeres av
pasientikonet nederst i venstre hjørne i visningen.

Hvordan bla i snitt

Knappene Browse Slice og Browse Slices er tilgjengelige i visninger som viser originale
bildesnitt eller snittrekonstruksjoner (se side 61).

Alternativer

Klikk på Browse Slice for å gå ett snitt forover eller bakover.

Klikk på Browse Slices for å gå 3 eller 7 snitt forover eller bakover (f.eks. i fa-
nene 4 Views eller 8 Views).

Hvordan bla gjennom bilder

Rullefunksjonen varierer, avhengig av fanen som er valgt:
• Depth Scrolling: Bruk denne knappen i rekonstruksjonsvisninger for å bla gjennom

skannrekonstruksjoner. 
• Slice Scrolling: I snittvisninger, bruk denne knappen til å bla gjennom tilgjengelige snitt (ligner

på snittbla-funksjonen). 

Trinn

1. Klikk på rulleknappen for å aktivere den.

2. Hold inne venstre museknapp og flytt musepekeren opp eller ned på det valgte bildet for
å vise nødvendig dybde eller snitt.

3. Klikk på knappen igjen for å deaktivere funksjonen.

MERK: Den originale snittavstanden er forskjellig fra snittavstanden som brukes for
rekonstruksjoner.
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13.4.1 Panorere og midtstille

Generell informasjon

Med funksjonen Pan and Recenter kan du:
• vise spesifikke planer i bildeserien
• dra bildet for å undersøke et bestemt område nærmere

Hvordan bruke Pan and Recenter

Trinn

1. Klikk på Pan and Recenter for å vise vertikale og horisontale plan indikert
med blå streker på bildene.

2.

• For å vise et spesifikt plan, klikk med musepekeren på en linje (som representerer et
plan) og dra den til ønsket sted.

• For å flytte plan samtidig klikker du på skjæringspunktet til begge linjene og drar dem til
ønsket posisjon.

Visningen sentreres på nytt til den nye posisjonen.

3.

For å undersøke et spesielt område på bildet, plasser musepekeren på bildet (musepeke-
ren vises som håndsymbol) og dra til ønsket sted.
Du kan også bruke funksjonen Zoom In (se side 229) sammen med panoreringsfunksjo-
nen for å se nærmere på bildet.

4. Klikk på knappen igjen for å deaktivere funksjonen.

Flere metoder for midtstilling av visninger

Alternativer

Når du klikker på søk-ikonet, sentreres visningen til punktet som er valgt
i funksjonsområdet.
MERK: Søk-ikonet er tilgjengelig under planlegging av registreringspunk-
ter og -baner.
 

Dobbeltklikk direkte på punktet som vises på listen i funksjonsområdet
for å midtstille visningen deretter. Ved f.eks. planlegging av bane, kan du
midtstille visningen enten til mål- eller inngangspunktet.

Vise bilder
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13.4.2 Zoome bilder

Hvordan zoome

Knapp Forklaring

Når du klikker på Zoom In, zoomer du inn på bildet som vises.
For å zoome inn på en bestemt interesseregion:
• Plasser musepekeren på området.
• Hold inne venstre museknapp og dra for å åpne en valgramme.
• Slipp musepekeren for å vise interesseregionen som zoomes inn.

Når du klikker på Zoom Out får du oversikt over hele bildet.

MERK: I Zoom In-modus zoomer du ut ved å høyreklikke i visningen. I Zoom Out-modus zoomer
du inn ved å høyreklikke i visningen.
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13.5 Vindusoppsett
Enkelt vindusoppsett

Generell informasjon

Du kan bruke vindusoppsettinnstillinger for å justere fordelingen av grånivåer i viste bilder for å
oppnå bedre synlighet eller kontrast i strukturer.
Du kan justere vindusoppsettinnstillinger i aksiale, sagittale og koronale visninger.

Hvordan justere innstillinger for vindusoppsett

Trinn

1. Klikk på knappen Windowing for å aktivere den. 

2.

For å se gjeldende innstillinger, klikk på visningen og hold inne venstre mu-
seknapp for å vise en kartleggingsfunksjon.
MERK: Kartleggingsfunksjonen forsvinner straks museknappen slippes
igjen.
 

3. Klikk på knappen igjen for å deaktivere funksjonen.

Vindusoppsett
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13.5.1 Avansert vindusoppsett

Generell informasjon

Funksjonen Advanced Windowing gir avanserte alternativer for å justere distribusjonen av
gråverdien så det er enklere å skille mellom bløtvev og beinstruktur eller markør. 
Avhengig av bildesettet vises verdiene som følger:
• CT: Hounsfield-enheter (HU)
• MR og SPECT: Gråverdier
• PET: Standardiserte opptaksverdier (SUV)

MERK: Du får mer informasjon om disse verdiene på side 235.
 

Hvordan aktivere Avansert vindusoppsett

Trinn

Klikk på Advanced Windowing for å åpne dialogboksen Windowing.

Skjermlayout

①

④
⑧

②

⑤
⑥
⑦

⑨ ③

Figur 128 
MERK: Under bildefusjonen (seside 117) finnes det to fanesider (Windowing Amber og
Windowing Blue) der du kan definere individuelle vindusoppsettinnstillinger for hvert bildesett.
 

Skjermforklaring

Nr. Område Forklaring

① Gjeldende bilde Originalt snitt fra gjeldende bildeserie.
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Nr. Område Forklaring

② Preview Forhåndsvisning av det modifiserte snittet i henhold til dine justeringer.

③
Funksjonen
Windowing Re-
gion of Interest

Bruk gråverdier som er tatt fra en bestemt region av bildeserien, på hele
bildeserien.

④ Color Tables

Fargeskjemaalternativer:
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤
Predefined
Windowing Set-
tings

Velg forhåndsdefinerte vindusoppsettverdier:
• Current Windowing: Tilbakestille vindusoppsettet til de som ble defi-

nert da du først startet denne dialogen.
• Radiology Defined: Bruk innstillinger som var definert da bildene opp-

rinnelig ble tatt.
• Bone: Bruk innstillinger for å blende ut mykt vev og vise ben tydelige-

re (bare CT-bildeserier).
• Full Range: Bruk hele området av gråverdier/Hounsfield-enheter tatt

av skanneren.

⑥ Avmerkings-
boksen Inverse

Lar deg invertere fargedisplayet så standardinnstillingene reverseres,
slik at for eksempel luft vises med hvitt og ben med svart. Dette kan væ-
re nyttig for å forbedre kontrasten før oppretting av et objekt (se side
133).

⑦ Glidebrytere for
Level og Width Juster gråverdinivået og bredden.

⑧ Kartleggings-
funksjonen

Gir en grafisk fremstilling av Hounsfield-enheten/gråverdidistribusjonen i
bildedataene.

⑨ Avmerkings-
boksen Zoom

Begrenser den grafiske fremstillingen av Hounsfield-enheten/gråverdidi-
stribusjonen til et bestemt område.

Hvordan justere grånivå og -bredde

Alternativer

For å justere sentrering av bildevindusoppsett:

• Oppgi verdien i feltet Level, eller
• Juster glidebryteren til ønsket verdi vises.

For å justere bredden av bildevindusoppsett:

• Oppgi verdien i feltet Width, eller
• Juster glidebryteren til ønsket verdi vises.

Vindusoppsett
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Hvordan justere bredden på gråverdidistribusjon

① ② ③

Figur 129 

Alternativer

For å justere verdiene:
• Legg verdiene for Right og Left direkte inn i feltene, eller
• Bruk musepekeren til å justere glidebryterne for venstre verdi ② og/eller høyre verdi ③ til øn-

skede verdier vises i de tilhørende feltene.

Aktiver avmerkingsboksen Zoom ① for å begrense den grafiske fremstillingen av gråverdidistri-
busjonen til et bestemt område, slik at vindusoppsettet kan defineres mer nøyaktig.

Hvordan bruke vindusoppsett i interesseregionen

Med dette alternativet kan du definere et bestemt område i bildeserien og deretter bruke
gråverdier fra dette området på hele datasettet.

Trinn

1. Klikk på knappen Windowing Region of Interest for å akti-
vere den.

2.

I vinduet Preview bruker du musepekeren til å tegne en
ramme rundt området du vil velge vindusoppsettinnstillinge-
ne fra.
MERK: Du kan også klikke på området Preview på ønsket
sted i bildet.
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Trinn

3.

Slipp venstre museknapp for å se beregnede resultater av
forhåndsvisningen.
Programmet tar minimums- og maksimumsverdiene fra det
definerte området og anvender dem på glidebryterne Level
og Width og i feltene Left og Right.

4. Klikk OK for å anvende gråverdiene fra det valgte området på hele bildet.

Vindusoppsett
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13.6 Målefunksjoner
Hounsfield-enheter/Gråverdimåling

Generell informasjon

Med funksjonene Measure Hounsfield Units og Measure Values kan du måle enten Hounsfield-
enheter eller gråverdier på opptil tre punkter i et bildesnitt.

Knapp Forklaring

Measure Hounsfield Units vises for CT-bildesett.

Measure Values vises for andre bildesett (f.eks. MR, SPECT, PET). 

Måleenheter

enhet Forklaring

Hounsfield-enheter
(HU)

Med diagnostisk CT-avbilding vurderes tetthetsinformasjon i internasjona-
le Hounsfield-enheter (HU) på en skala fra: -1 024 til 3 071, der 0 er ver-
dien for vann (1,0 g/cm3) og -1 000 er verdien for luft. 
Ved nevrologisk CT-avbilding brukes vanligvis et nivå på 40 HU og en
bredde på 100 HU som kontrast for hjernevev.

Gråverdier 
Gråverdi-displayet varierer fra:
• 0 (svart) til 255 (hvit) for 8-bits-bilder.
• 0 (svart) til 65 535 (hvit) for 16-bits-bilder.

FA-verdier Henviser til målet av fraksjonell anisotropi og har et område på 0-1.

ADC-måling (synlig
diffusjonskoeffisient) Uttrykt i mm²/sek.

Standardiserte opp-
taksverdier (SUV)

Semi-kvantitativ måte å evaluere PET-aktivitet på ved et gitt fokus.
Implementeringen av beregningen av standard opptaksverdier i PET-
skanninger i iPlan-programaren er basert på følgende publikasjon:
"M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
cancer, local lymph node involvement and distant metastases - Compari-
son of qualitative visual and semi quantitative analysis, Nuklearmedizin
3/2004; 91-101."

Hvordan måle gråverdier/Hounsfield-enheter

Trinn

1. Klikk på måleknappen (Measure Hounsfield Units eller Measure Values).

2.

Klikk med musepekeren på et punkt i snittet for å vise den aktuelle verdien på det valgte
punktet.
For å oppdatere verdien dynamisk, hold inne venstre museknapp og flytt musepekeren
over bildet.

3. Klikk på knappen en gang til for å deaktivere den og fjerne den viste verdien fra bildevis-
ningen.
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Verdier som vises

iPlan kan bare vise informasjon om gråverdi/Hounsfield-enhet/SUV per piksel som beregnet og
eksportert av skanneren. Vennligst vær spesielt oppmerksom når du tolker denne informasjonen,
og pass på at informasjonen er riktig. Kjeglestråle-CT-data eller rotasjons-angiodata, f.eks., vil
ikke inneholde faktiske HU-verdier.

Brukeren er ansvarlig for å sikre nøyaktigheten av den viste Hounsfield-enhetens verdi.

Da standard opptaksverdier (SUV) kan varierie avhengig av PET-skanneren som brukes,
sammenlign alltid verdiene som vises med SUV som er oppnådd direkte ved skanneren før
bruk.

Koordinatsystemvisning

Når du aktiverer en målefunksjon i verktøylinjen og deretter klikker på bildesettet, viser
programmet også koordinatene for bildesettet ved det valgte punktet i henhold til
koordinatsystemet som er definert i fanen Viewing Options (se side 223).

①

②

③

Figur 130 

Nr. Forklaring

①

Denne linjen viser referansen som koordinatsystemet er basert på. I dette tilfellet er et ak-
sialt MR-bildesett merket #7 (Brainlab Image Set valgt som koordinatsystemet i fanen
Viewing Options).
Hvis du valgte f.eks. Headring som koordinatsystemet i fanen Viewing Options, ville
denne linjen indikert hoderingen som er valgt for planen.

② X, Y, Z-koordinater for det valgte punktet i bildeserien.

③ Måleverdi for det valgte punktet.

MERK: Koordinatene som vises her, spesielt de for hoderingen, er ikke beregnet for
lysbuejustering. Bare koordinater fra dialogboksen arc lysbueinnstillinger eller utskrift skal brukes
for å utføre behandlingen. Koordinatsystemdisplayet er kun beregnet for visningsformål.
 

Målefunksjoner
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13.6.1 Avstands- og vinkelmåling

Hvordan måle avstander

Med funksjonen Measure Distances kan du måle avstanden mellom opptil tre punktpar i bildet.

Trinn

1. Klikk på knappen Measure Distances for å aktivere den.

2.

Klikk på musepekeren på to punkter i datasettet.
Programmet beregner og viser avstanden i millimeter mellom punktene.
MERK: Du kan omplassere punkter ved å klikke på musen og dra det valgte punktet til et
nytt sted.
 

3. Klikk på knappen en gang til for å deaktivere den og fjerne den viste verdien fra bildevis-
ningen.

Hvordan måle vinkler

Med funksjonen Measure Angles kan du måle vinkelen mellom hvilke som helst tre punkter i
bildet.
Opptil tre grupper med tre punkter kan vises samtidig.

Trinn

1. Klikk på knappen Measure Angles for å aktivere den.

2.

Klikk på musepekeren på tre punkter i bildet.
Programmet beregner og viser vinkelen mellom de valgte punktene.
MERK: Du kan omplassere punkter ved å klikke på musen og dra det valgte punktet til et
nytt sted.
 

3. Klikk på knappen en gang til for å deaktivere den og fjerne den viste verdien fra bildevis-
ningen.
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13.7 Merkede punkter
Legge til og fjerne punkter

Generell informasjon

Med knappen Add/Remove Points kan du angi landemerker i bildesettet. Du kan bruke denne
funksjonen til å fremheve interessepunkter under intraoperativ navigering med Brainlabs
navigeringsprogramvare. 

Hvordan legge til punkter

Trinn

1. Klikk på knappen Add/Remove Points.

2.
Med venstre museknapp, klikk direkte på bildet der punktet skal plasseres.
Dialogboksen Properties åpnes.

3. I feltet Image Set velger du bildesettet som du vil plassere punktet i.

4.
Skriv inn et navn for punktet i feltet Name.
MERK: Hvis ikke du navngir punktet, legges det til i listen som Labeled Point og numme-
reres sekvensielt.
 

5. Velg en farge for punktet fra fargepaletten.

6. Hvis du vil definere grupper med merkede punkter som f.eks. tilhører en bestemt struktur,
klikker du på knappen New Groups... og navngir gruppen deretter.

7. Klikk OK for å bekrefte innstillingene og vise punktet i bildevisningene.

Merkede punkter
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Punkter som vises

Figur 131 

Administrere punkter

Når du har lagt til punkter til behandlingsplanen, kan du administrere punktene i fanen Plan
Content (se side 93).

Hvordan fjerne punkter

Trinn

1. Klikk på knappen Add/Remove Points.

2. Klikk med høyre museknapp direkte på punktet du vil fjerne.
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13.8 Skjermdumper
Oversikt

Hvordan ta skjermdumper

Trinn

Klikk på Screenshot for å ta et bilde av gjeldende skjermbilde (en skjermdump). 

Lagrede skjermdumper

Når du plasserer musepekeren over knappen Screenshot, vises en verktøytips-melding ① som
viser mappen der skjermdumper lagres (undermappe i Brainlab-mappen, kalt Screenshots,
opprettet av Brainlab support).
Lagringsbanen er vanligvis F:\Brainlab\Screenshots.

①

Figur 132 
MERK: Skjermdumper vises også i fanen Other Images (se side 88), der de er tilgjengelige for
eksport.
 

Pasientkonfidensialitet

Navnet på pasienten vises på hver skjermdump. For å ivareta pasientkonfidensialitet, sikrer du at
tilgangen til skjermdumper er begrenset til relevant medisinsk personale.

Skjermdumper
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14 LAGRE PLANER
14.1 Lagre en behandlingsplan
Oversikt

Generell informasjon

Du kan bruke knappen Save Treatment Plan på verktøylinjen til å lagre behandlingsplanen i det
avanserte Brainlab-dataformatet for å kontrollere behandlingsplanen senere, eller for å opprette
flere stadier i planen.
Du kan lagre behandlingsplanen etter en hvilken som helst planleggingsoppgave.
Via planleggingsoppgaven Save and Export kan du også eksportere behandlingsplanen til et
annet dataformat enn formatet som ble lastet inn. Eksportalternativer er beskrevet på side 247.

Hvis du åpner en behandlingsplan eller lukker programmet uten å lagre endringer i
gjeldende behandlingsplan, går disse endringene tapt og kan ikke gjenopprettes.

Automatisk lagringsprosedyre

iPlan kan automatisk lagre gjeldende behandlingsplan og lukke programmet hvis det ikke har
vært noen brukerhandlinger i løpet av en bestemt tid. I så fall, neste gang du åpner programmet,
kan du velge planen (merket Automatically Saved) i dialogboksen Plans (se side 37).
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14.1.1 Lagre endringer

Hvordan lagre

Figur 133 

Trinn

1. Klikk på knappen Save Treatment Plan på verktøylinjen for å åpne dialogbok-
sen Save As...

2.

I rullegardinlisten Plan State definerer du planstatus (Planning in progress, Ready to
review eller Planning finished).
MERK: Status vises neste gang du åpner behandlingsplanen. Hvis du vil ha flere plansta-
tusalternativer, vennligst ta kontakt med Brainlab support.
 

3.
Legg inn navn og beskrivelse for planen i feltene som er oppgitt.
Oppgi navnet på planleggeren i feltet Changed by.

4. Klikk på Save for å lukke dialogboksen og gå tilbake til forrige iPlan-skjermbilde.

Lagre en behandlingsplan
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Avvelge bildedata

Figur 134 
Hvis du opplever problemer med minne, kan du avvelge snitt for å redusere filstørrelsen.
MERK: Kun snitt som ikke inneholder planleggingsinnhold, må utelates.
 

Trinn

1. Velg Select Content i dialogboksen Save As...

2. Avvelg ønsket bildesett.

3. Klikk på Save for å lukke dialogboksen og gå tilbake til forrige iPlan-skjermbilde.

Flere alternativer

Alternativer

For å slette en behandlingsplan velger du en plan på listen og klikker på Delete.

Merk av for Show all plan versions for å vise planer som er lagret automatisk eller manuelt på
forskjellige stadier med samme navn.

For å vise en loggfil som inneholder tilleggsinformasjon om trinnene som er fullført så langt, klik-
ker du på Logfile... (se side 20).

For å eksportere behandlingsplanen til et annet dataformat klikker du på Archives (se side
247).
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14.1.2 Endre kataloginnstillinger

Hvordan endre innstillinger

Behandlingsplandata lagres til en forhåndskonfigurert katalog. Hvis du ønsker kan du endre
diverse innstillinger for katalogen.

Figur 135 

Trinn

1. Klikk på Archives for å åpne dialogboksen Save Archives.

2. Velg arkivet du vil endre.

3. Klikk på Settings for å åpne dialogboksen Brainlab format (vist over).

4.
• I feltet Data Path klikker du på Browse for å navigere til det aktuelle nettverket eller

den lokale banen.
• Du kan også legge inn filbanen for pasientdataene manuelt.

5.

Aktiver de aktuelle avkrysningsboksene for å bruke gjeldende innstillinger for lagring:
• Use compressed and packed file format for removable devices: Fremskynd arkive-

ring på uttakbare USB-brikker.
• Reduce transfer time for removable devices: Fremskynd arkivering på uttakbare en-

heter ved å utelate rådata som ikke brukes av navigeringen.
• Delete existing patient data in target folder: Renser den uttakbare enheten.

6. Klikk på Test connection for å sjekke at filbanen er gyldig.

7. Klikk OK for å bekrefte innstillingene dine og gå tilbake til dialogboksen Save As...

Hvis iPlan startes via Content Manager, må dataene lagres i det samme arkivet som de ble
lastet inn fra. Ellers vil ikke planleggingsresultatene være tilgjengelig for videre bruk med
Brainlab Elements.

Lagre en behandlingsplan
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14.2 Lagre en plan for bruk med iPlan RT Image
Kompatibilitet med iPlan RT Image-programmet

Generell informasjon

iPlan 3.0 er kompatibelt med iPlan RT Image 4.1. Før du laster en plan som har blitt opprettet i
iPlan 3.0 inn i iPlan RT Image 4.1, må du imidlertid ta hensyn til emnene i dette avsnittet.

Lokaliserte bildesett

Hvis du laster inn et lokalisert bildesett som inneholder mellomliggende ignorerte snitt
(snitt som har blitt ignorert i en sekvens med lokaliserte snitt (se brukerveiledning for iPlan
Stereotaxy)) for iPlan RT Image 4.1, bør du fjerne bildesettets lokalisering og lokalisere det
på nytt i iPlan RT Image. Mellomliggende ignorerte snitt kontraindikeres for planlegging av
strålebehandling.

Når flere lokaliseringer lastes inn i iPlan RT Image 4.1 via en behandlingsplan lagret i iPlan
Stereotaxy 3.0, kan ikke brukeren definere den stereotaktiske referansen i iPlan RT Image
på samme måte som den ble definert i iPlan Stereotaxy. For å forhindre at pasienten
skades (som et resultat av bruk av feilaktige stereotaktiske koordinater i iPlan RT Image)
må du ikke laste inn flere lokaliseringer til iPlan RT Image. Du kan f.eks. fjerne de
irrelevante lokaliseringene, enten før du lagrer planen i iPlan Stereotaxy eller etter
innlasting i iPlan RT Image. Deretter kan du lokalisere på nytt i iPlan RT Image 4.1.

Visning av koordinater

Når du bruker utdata fra ett iPlan-program som inndata i et annet iPlan-program, kan
hodering/lokalisator-koordinatene vise til forskjellige anatomiske områder, avhengig av
hvilket bildesett som brukes som den stereotaktiske referansen som definerer hodering/
lokalisator-koordinatenes system/opprinnelse. Pass på å bekrefte de anatomiske
posisjonene i overført data.

Planlagte objekter

Hvis behandlingsplanen inneholder planlagte objekter, må du forberede disse objektene for
eksport med funksjonen Prepare for Export... før du lagrer planen i iPlan 3.0. På side 166
finner du beskrivelse av forholdene som denne funksjonen skal brukes under. Ellers kan
ikke behandlingsplanen lastes inn i iPlan RT Image 4.1.
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15 EKSPORTERE PLANEN OG
LUKKE iPLAN

15.1 Eksportere: Standard Brainlab-format
Eksportere til standard Brainlab-format

Generell informasjon

Med dette alternativet kan du eksportere behandlingsplanen for bruk med et Brainlab-
navigeringsprogram.

Hvordan få tilgang til eksport

Trinn

1. Klikk på Go to... i området Navigator for å åpne iPlan Navigator.

2. Klikk på Save and Export for å åpne dialogboksen Save Archives. 

3. Klikk på New Archives for å åpne dialogboksen New Archive.

4.
Velg Standard Brainlab og klikk på Next.
Dialogboksen Brainlab Standard åpnes, der du kan definere arkivinnstillingene.

Hvordan definere arkivinnstillingene

Figur 136 
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Trinn

1. I dialogboksen Brainlab Standard oppgir du et navn for arkivet i feltet Archive Name. 

2.
For å definere en ny katalog som du vil lagre data i, klikker du på Browse for å navigere
til det aktuelle nettverket eller den lokale banen i feltet Data Path.
Du kan også oppgi filbanen manuelt.

3.
I rullegardinlisten Platform velger du eksportplattformen (f.eks. Cranial Essential 1.x).
MERK: For å laste en behandlingsplan til navigeringssystemet, pass på å velge riktig ek-
sportplattform og eksportsted.
 

4.

I After successful export:
• Merk av for Close iPlan for å lukke iPlan etter eksporten.
• Merk av for Start follow-up application og klikk på Browse for å velge et oppfølgings-

program.

5. Om nødvendig, klikk på Enable interpolation for non-512x512 images.

6. Klikk på Test connection for å sjekke at filbanen er gyldig.

7. Klikk OK for å lagre innstillingene og gå tilbake til dialogboksen Save Archives der det
nye arkivet nå vises på listen.

Dialogboksen Save Archives

Figur 137 

Alternativer

For å fortsette med eksporteringen velger du arkivet fra listen og klikker på Next for å åpne dia-
logboksen Export (se side 249).

For å definere en annen katalog som planen skal eksporteres til, klikker du på Settings. Juster
banen i feltet Data Path som beskrevet på side 247.

For å slette et arkiv velger du et arkiv fra listen og klikker på Delete.

For å vise en loggfil som inneholder tilleggsinformasjon om trinnene som er fullført så langt, klik-
ker du på Logfile... (se side 20).

Eksportere: Standard Brainlab-format
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Hvordan eksportere planen

Figur 138 

Trinn

1. I dialogboksen Save Archives velger du arkiv og klikker på Next for å åpne dialogboksen
Export (vises overfor).

2. I delen Plan Details i dialogboksen taster du inn navn og beskrivelse av planen i feltene.

3.

Merk av de tilhørende avmerkingsboksene i delen Select content for export i dialogbok-
sen for å velge bildesett og innhold du vil eksportere.
MERK: Før eksportering av objekter opprettet i Object Creation, kan du gjøre dem klar
for eksport ved å velge et annen bildesett som objektet skal eksporteres til (se side 166).
 

4. Klikk på Export for å eksportere behandlingsplanen.

Viktige tips for dataeksport

• For å lykkes med å eksportere planen, må du velge nødvendig planlagt innhold for den valgte
dataserien. Hvis avmerkingsboksen for planlagt innhold ikke er merket (lukket øye-ikon, se side
58), må denne merkes for å kunne eksportere innholdet.

• Avhengig av tilgjengelig prosessorminne, kan de planlagte objektene være midlertidig usynlige
under eksport, men vil uansett være tilgjengelig i navigering.

• Komplekse objekter som inneholder et svært stort antall fragmenter kan ikke alltid eksporteres
for navigering. Du kan bruke funksjonen Maximal Fragment Number for å forenkle slike
objekter (se side 147).

Datasett som overskrider snittsettets koordinat med ±511 mm, blir lastet inn av iPlan for
planleggingsformål, men deaktiveres for eksport (inkludert tilkoblet planinnhold) da disse
dataene ikke støttes av Brainlab-navigeringsprogrammet.

Informasjon om behandlingsplan

På grunn av dataformatbegrensninger, er følgende behandlingsplandetaljer begrenset til et maks.
antall tegn for eksport:
• Pasientens navn: Maks. 33 tegn
• Pasient-ID: Maks. 17 tegn
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• 3D-objektnavn: Maks. 23 tegn
• Planbeskrivelse: Maks. 110 tegn

Hvis maksimalt antall tegn i et felt overskrides, forkortes informasjonen i feltet automatisk
ved eksport.

Eksportere: Standard Brainlab-format

250 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 iPlan Cranial Ver. 3.0



15.1.1 Mer eksportinformasjon

Fremvisning over eksporterte objekter

Hvis innholdet (f.eks. baner, opprettede objekter, osv.) ble planlagt med mer enn åtte farger, vil
antallet farger reduseres til standardinnstillingen (åtte) når du eksporterer data til bruk med
navigeringsprogrammet. Pass på at du har valgt farger som vil gi mulighet for at planlagt innhold
lett skal kunne skilles fra hverandre.
Ved eksport av merkede punkter (se side 238), endres punktene til én enkelt farge i
navigeringsprogrammet uavhengig av fargen som er planlagt i iPlan. Ved eksport av flere
merkede punkter, vil disse punktene kombineres til én enkelt gruppe i navigeringsprogrammet.

Behandlingsplandata

Vent til eksportprosedyren er fullført før du laster behandlingsplanen på
navigeringssystemet. Ellers kan ufullstendig eller feil data lastes, og føre til feil
pasientbehandling.

Utseendet og visualiseringen kan variere mellom Brainlab-programmene (f.eks.
programmer for planlegging og navigasjon) på grunn av forskjellige grensesnitt og
arbeidsflyt. Eksportert data bør alltid verifiseres på en målplattform før kirurgi.

Flere datasett som fusjoneres ved hjelp av separat lokalisering, kan ikke eksporteres til et
Kolibri- eller VectorVision-navigeringsprogram. Bare én referansedataserie kan lokaliseres
mens alle andre må fusjoneres enten ved manuelle, parpunkt- eller automatiske
bildefusjonsmetoder hvis de skal eksporteres til et navigeringsprogram.

Før du velger et eksportarkiv til et eksternt medium som en zip-disk eller USB-brikke, må
media først kobles til. Ellers vil planinnholdet deaktiveres for eksport.

Vindusoppsett i eksporterte datasett

Hvis du utførte vindusoppsett i et 16 biters ikke-CT-datasett i iPlan, vil navigeringsprogrammet
(programversjoner < 7.x VectorVision cranial/ENT og < 2.x Kolibri cranial/ENT) begrense
området med tilgjengelige gråverdier når du eksporterer datasettet. Bare gråverdier mellom
venstre og høyre rammer som definert i Advanced Windowing vil bli vurdert i
navigeringsprogrammet.

Etter eksport har ikke kirurgen muligheten til å se og justere hele området av gråverdier
under navigering.
Følgende bilde gir et eksempel på de definerte gråverdiene til venstre og høyre i Advanced
Windowing i iPlan, og illustrerer hvordan vindusoppsettet påvirkes:
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① ②

④

③

Figur 139 

Nr. Forklaring

① Definert venstre ramme av gråverdi

② Definert høyre ramme av gråverdi

③ Under eksport konverterer programmet regionen mellom venstre og høyre rammer fra 16
bits til 8 bits data (65 536 gråverdier tildeles på nytt til 256 gråverdier gitt av 8 bits data)

④ Hele området utenfor venstre og høyre rammer er tapt vevdifferensiering (anatomisk in-
formasjon) etter eksport

MERK: Du kan justere vindusoppsettet når som helst før eksport ved å klikke på knappen
Advanced Windowing i menylinjen (se side 231).
 

Mislykket eksport

Hvis du prøver å eksportere en behandlingsplan som produserer et stort antall datafiler (ca. 507
filer eller mapper) i rotkatalogen på eksport-zipdisken, vil eksporten stoppes og feilmeldinger
vises.
I slike tilfeller anbefaler vi at du omformaterer (eller renser) mediene og så prøver å eksportere på
nytt som foreslått i dialogboksen som vises. Du kan også ta kontakt med supportavdelingen hos
Brainlab for mer informasjon.

Retningslinjer for mediaformatering

Følgende datalagringsrestriksjoner må vurderes ved omformatering av medier: 

Medieformat Datalagringsbegrensninger

FAT Maks. 506 filer eller mapper kan lagres i en ren rotkatalog i mediet.
En systemmelding vises hvis du prøver å lagre mer enn dette.

FAT32 Et stort antall filer eller mapper støttes. FAT32-formatet støttes ikke
av Windows NT.

NTFS

Et stort antall filer eller mapper støttes.
Uttakbare lagringsenheter som en zip-disk eller USB-brikke kan van-
ligvis ikke NTFS-formateres i Windows XP. Automatisk utstøting av
mediet (f.eks. zip-disk) vil ikke fungere skikkelig.

MERK: Pass på at du renser rotkatalogen i eksportmediet.
 

Eksportere: Standard Brainlab-format
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15.2 Eksportere: STL
Eksportere STL-data

Generell informasjon

Med dette alternativet kan du eksportere 3D-data fra en behandlingsplan i Standard Tesselation
Language (STL-filer) utviklet for 3D-systemer. STL-filer bruker tilknyttede trekantfasetter for å
beskrive overflategeometrien til et 3D-objekt.

Viktige tips for STL-eksport

Hvis du har tenkt å bruke tredjeparts-3D-plotter for å skrive ut eksporterte objekter, pass på at
objektet består av én enkel form. Hvis du har flere deler eller objekter som ikke er knyttet
sammen, vil enkelte skrivere ikke kunne behandle filen.
Hvis du eksporterer store objekter, kan den resulterende STL-filen bruke mye diskplass. Pass på
at det er nok plass på harddisken.

Som standard eksporterer iPlan STL-filen med millimetre som basisenheten. Om
nødvendig, kan du justere enheten til tommer når du definerer arkivinnstillinger (se side
254).

Objekter som skal eksporteres, bør ha en snittavstand på mindre enn 1,5 mm. Du kan
definere denne innstillingen i planleggingsoppgaven Object Creation (se side 135).

Resultatet av STL Export er et anslag av den originale modellen. Tap av informasjon under
konvertering beror på kvalitetsinnstillinger som er valgt i dialogboksen STL Export. Bilder
av høy kvalitet fører til bedre utregning.

Hvordan få tilgang til eksport

Trinn

1. Klikk på Go to... i området Navigator for å åpne iPlan Navigator.

2. Klikk på Save and Export for å åpne dialogboksen Save Archives.

3. Klikk på New Archives for å åpne dialogboksen New Archive.

4.
Velg STL og klikk på Next.
Dialogboksen STL åpnes, hvor du kan definere arkivinnstillingene.
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Hvordan definere arkivinnstillingene

Figur 140 

Trinn

1. Oppgi et navn for arkivet i feltet Archive Name i dialogboksen STL. 

2.
I feltet Data Path klikker du på Browse for å navigere til det aktuelle nettverket eller den
lokale banen.
Du kan også legge inn filbanen for pasientdataene manuelt.

3.

Velg ønsket objektkvalitet fra rullegardinlisten Export Quality of Objects.
MERK: Når du velger et objekt av høyere kvalitet, får du større filer. Enkelte produsenter
kan ha en maksimal filstørrelse de kan jobbe med. Du kan bruke denne innstillingen for å
eksportere store strukturer i lavere oppløsning for å tilpasse dem til størrelsesbegrensnin-
gen. Be produsenten om mer informasjon.
 

4. Velg størrelsesenheten for objektet (mm eller tommer) fra rullegardinlisten Unit of STL
Data.

5. Merk av for Export objects with color information for å eksportere objekter med farge-
ne du definerte i iPlan.

6. Klikk på Test connection for å sjekke at filbanen er gyldig.

7. Klikk OK for å lukke dialogboksen og gå tilbake til dialogboksen Save Archives der det
nye arkivet nå vises på listen.

Eksportere: STL
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Dialogboksen Save Archives

Figur 141 

Alternativer

For å fortsette med eksporteringen velger du arkivet fra listen og klikker på Next for å åpne dia-
logboksen STL Export (se side 255).

For å definere en annen katalog som planen skal eksporteres til, klikker du på Settings. Juster
banen i feltet Data Path som beskrevet på side 254.

For å slette et arkiv velger du et arkiv fra listen og klikker på Delete.

For å vise en loggfil som inneholder tilleggsinformasjon om trinnene som er fullført så langt, klik-
ker du på Logfile... (se side 20).

Hvordan eksportere planen

Figur 142 
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Trinn

1. I dialogboksen Save Archives velger du arkiv og klikker på Next for å åpne dialogboksen
STL Export (vist over).

2. Under Plan Details i dialogboksen redigerer du navnet og beskrivelsen av eksportmap-
pen.

3.

Velg ønsket objektkvalitet fra rullegardinlisten Export Quality of Objects.
MERK: Når du velger et objekt av høyere kvalitet, får du større filer. Enkelte produsenter
kan ha en maksimal filstørrelse de kan jobbe med. Du kan bruke denne innstillingen for å
eksportere store strukturer i lavere oppløsning for å tilpasse dem til størrelsesbegrensnin-
gen. Be produsenten om mer informasjon.
 

4. Merk av i de tilhørende avmerkingsboksene for Objects i dialogboksen Export content
for å velge objektene du vil eksportere.

5.
• Velg det originale pasientdatasettet som produsenten bør bruke som referanse.
• Merk av for Export reference 3D model.
• Velg terskeltype fra rullegardinlisten (Skin eller Bone, kun tilgjengelig for CT-bildesett).

6. Klikk på Export for å eksportere behandlingsplanen.

Eksportere: STL
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15.3 Eksportere: DICOM PACS
Eksportere til DICOM PACS

Generell informasjon

Med dette alternativet kan du eksportere skjermbilder i DICOM-format til PACS.

Hvordan få tilgang til eksport

Trinn

1. Klikk på Go to... i området Navigator for å åpne iPlan Navigator.

2. Klikk på Save and Export for å åpne dialogboksen Save Archives.

3. Klikk på New Archives for å åpne dialogboksen New Archive.

4.
Velg DICOM export via Network og klikk på Next.
Dialogboksen DICOM PACS Export åpnes, der du kan definere arkivinnstillingene.

Hvordan definere arkivinnstillingene

Figur 143 

Trinn

1. Oppgi et navn for arkivet i feltet Archive Name i dialogboksen DICOM PACS Export. 

2.
Kommunikasjonsinnstillingene vises under Archive Settings.
MERK: Disse innstillingene konfigureres vanligvis av supportavdelingen hos Brainlab.
 

3. Klikk på Test connection for å bekrefte at de lokale innstillingene og serverinnstillingene
er gyldige.

4. Klikk OK for å lagre innstillingene og gå tilbake til dialogboksen Save Archives der det
nye arkivet nå vises på listen.
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Hvordan eksportere

Figur 144 

Trinn

1. I dialogboksen Save Archives velger du arkiv på listen og klikker på Next for å åpne dia-
logboksen DICOM Export (se over).

2.
Bildene som er tilgjengelige for eksport, vises i dialogboksen.
Klikk på Export for å eksportere bildene.

Eksportere: DICOM PACS
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15.4 Lukke programmet
Oversikt

Generell informasjon

Du kan lukke programmet når som helst enten via ikonet for avslåing eller via iPlan Navigator.

Hvordan avslutte programmet med ikonet for avslåing

Trinn

Klikk på ikonet for avslåing, over området Navigator.

Hvordan lukke via iPlan Navigator

Trinn

1. Klikk på Go to... under Navigator for å åpne iPlan Navigator.

2. Klikk på Exit og deretter på OK.

Ulagrede endringer

Følgende dialogboks vises hvis det er ulagrede endringer i behandlingsplanen:

Figur 145 

Alternativer

Klikk på Yes for å lagre endringer.

Klikk på No for å slå av programmet uten å lagre endringer.
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16 iHELP (EKSTERN
KUNDESUPPORT)

16.1 Introduksjon
Bruke iHelp

Generell informasjon

Hvis forespurt, kan iPlan-arbeidsstasjonen utstyres med ekstern tilgang til Brainlab support. Du
kan aktivere denne eksterne tilgangen ved å klikke på Start iHelp i Start-menyen i Windows.
MERK: Kontakt Brainlab support før du aktiverer iHelp, da deres aktivering kreves for at du skal
kunne bruke funksjonen.
 

Start-meny

①

Figur 146 
Når iHelp er aktivert, vises tilhørende ikoner i Start-menyen i Windows ①.
Nå kan Brainlab support få ekstern tilgang til din iPlan-arbeidsstasjon, f.eks. for å utføre
diagnostikk.
MERK: For å deaktivere ekstern tilgang klikker du på Stop iHelp (Stopp iHelp) i Start-menyen i
Windows.
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Hvordan iHelp virker

iHelp-programmet, som er installert på kundesystemet (klient), pinger til iHelp-serveren på port
443 eller 17002. Begge er utgående koblinger, der port 17002 er raskest. For hvert ping prøver
klienten å opprette en SSL-tunnell.
• For å få tilgang til klienten kobler Brainlab support seg først til iHelp-serveren med en SSL-

tunnel.
• iHelp-serveren fusjonerer de to tunnelene, og Brainlab support kan få tilgang til klienten.

Installasjonskrav

Du trenger ikke foreta noen endringer i brannmurinnstillingene (med mindre du vil gi Brainlab
support raskere forbindelse til klienten).
Forutsatt at brannmuren din allerede tillater at Internett-forbindelser opprettes innenfor nettverket
ditt, vil iHelp kunne levere ekstern assistanse. Du må starte iHelp på klienten, ellers vil ikke
Brainlab support få tilgang.
Ingen pasientdata blir overført.

For mer informasjon

Kontakt iHelp.support@brainlab.com.

Introduksjon
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