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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe i informacje prawne
Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka
Środkowa i Południowa

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

Brazylia Tel.: (0800) 892-1217

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 (900) 649 115

Francja i obszary francuskojęzyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia i Europa
Tel.: +49 89 991568-44
Faks: +49 89 991568-811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Przewidywany okres serwisowy

Firma Brainlab zapewnia pięcioletni okres serwisowy dla oprogramowania. W tym czasie
oferowane są aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne.

Informacje zwrotne

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja może zawierać błędy.
W przypadku jakichkolwiek sugestii dotyczących sposobu ulepszenia niniejszego podręcznika
należy kontaktować się pod adresem e-mail igs.manuals@brainlab.com.

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.1.1 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszego podręcznika bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

• iPlan® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.
• KolibriTM jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG; proces jego rejestracji jest w toku.
• Smart Brush® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub

USA.
• VectorVision® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub

USA.

Znaki towarowe innych firm

• Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów

• Niniejsze oprogramowanie oparte jest na pracy zespołu Independent JPEG Group.
• Części tego oprogramowania opierają się na pracy Sun Microsystems Inc.
• Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation

(www.apache.org/).
• iPlan 3.0 wymaga Java 2 Runtime Environment (w wersji 1.4 lub wyższej) zainstalowanego w

systemie.
• Implementacja oprogramowania PDF-Viewer firmy Brainlab oparta jest na bibliotece PDF

Direct/PDF Quick View, Copyright 2003–2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Oznaczenie CE

Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymaga-
nia dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych (MDD).
Zgodnie z dyrektywą rady 93/42/EWG (MDD) iPlan Cranial jest wyrobem Klasy
IIb.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna się odbywać wyłącznie
zgodnie z przepisami ustawowymi. Informacje na temat dyrektywy WEEE Unii Euro-
pejskiej (dotyczącej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zamieszczono
na stronie internetowej:
http://www.brainlab.com/weee

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla
lekarzy lub na ich zamówienie.

Dane kontaktowe i informacje prawne
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1.2 Symbole
Symbole używane w tej instrukcji

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one kluczowe
informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące możliwości wystąpienia obrażeń ciała,
zgonu lub innych poważnych skutków z powodu nieprawidłowego używania urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one informacje
kluczowe dla bezpieczeństwa, dotyczące ewentualnych problemów z wyrobem. Problemy,
które mogą się pojawić to nieprawidłowa praca urządzenia, jego awaria, uszkodzenie
urządzenia lub mienia.

Uwagi

UWAGA. Uwagi są przedstawione kursywą; mają na celu wskazanie dodatkowych podpowiedzi.
 

INFORMACJE OGÓLNE
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1.3 Zastosowanie
Używanie systemu

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wskazania do stosowania aplikacji iPlan obejmują przeglądanie, prezentację i dokumentację
obrazowania medycznego. Aplikacja zawiera różne moduły do obróbki obrazu, fuzji obrazów,
wizualizacji i segmentacji w oparciu o atlas śródoperacyjnego planowania funkcjonalnego, którego
wyniki mogą zostać wykorzystane np. do operacji stereotaktycznych sterowanych obrazem lub z
innymi urządzeniami do dalszej obróbki i wizualizacji.
Przykładowe procedury zawierają między innymi:
• Planowanie i symulacja procedur chirurgicznych w obrębie czaszki, takich jak resekcja guza,

zakładanie cewnika, minimalnie inwazyjne interwencje stereotaktyczne, biopsje, planowanie i
symulacja trajektorii do stymulacji i rejestrowania za pomocą elektrod

• Zabiegi otorynolaryngologiczne, takie jak operacja zatok, operacja nowotworu
• Zabiegi w obrębie kręgosłupa, takie jak operacja nowotworu, planowanie śrub

transpendikularnych, planowanie wertebroplastyki
• iPlan View to aplikacja przeznaczona do stosowania do przeglądania istniejących planów

leczenia
• Planowanie i symulacja zabiegów chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej

Typowymi użytkownikami iPlan są pracownicy służby zdrowia, m. in. chirurdzy i radiolodzy.

Docelowy użytkownik

Docelowymi użytkownikami oprogramowania są chirurdzy i personel medyczny.

Miejsce użycia

Miejsce użycia musi znajdować się w pomieszczeniu, zwykle w otoczeniu szpitalnym lub
klinicznym.

Bezpieczna obsługa

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez
przeszkolony personel medyczny.

Weryfikacja wiarygodności

Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Odpowiedzialność

To oprogramowanie zapewnia jedynie dodatkową pomoc dla chirurga lub użytkownika;
stosowanie oprogramowania w żaden sposób nie zastępuje doświadczenia i/lub
odpowiedzialności chirurga lub użytkownika.

Oświadczenie o zgodności z biblioteką STL

Oświadczenie o zgodności iPlan 3.0 z biblioteką STL można uzyskać od pomocy technicznej
firmy Brainlab pod adresem e-mail support@brainlab.com.

Zastosowanie
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1.4 Zgodność z urządzeniami medycznymi
Oprogramowanie medyczne Brainlab

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

iPlan Cranial jest zgodny z następującymi programami:
• Oprogramowanie PatXfer wersja 5.2
• Aplikacje czaszkowe VectorVision wersje 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 i 7.9
• Oprogramowanie cranial/ENT essential i unlimited w wersji 2.0
• Oprogramowanie cranial/ENT unlimited wersje 2.0 i 2.1
• Oprogramowanie Kolibri cranial wersje 2.1, 2.5, 2.6 i 2.7
• Oprogramowanie iPlan Cranial wersje 1.1, 1.5, 2.5 i 2.6
• Oprogramowanie iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT wersje 1.1, 2.5 i 2.6
• Oprogramowanie iPlan RT Image wersje 4.1
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Inne oprogramowanie firmy Brainlab

Po publikacji niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się inne zgodne programy firmy
Brainlab. W przypadku pytań dotyczących zgodności oprogramowania prosimy o kontakt z
pomocą techniczną firmy Brainlab.
W przypadku korzystania z wersji oprogramowania innych niż podane powyżej należy się zwrócić
do pomocy technicznej firmy Brainlab w celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z
urządzeniami firmy Brainlab.

Zabrania się nieautoryzowanej manipulacji plikami systemowymi iPlan oraz plikami
zawierającymi dane pacjentów. W celu serwisowania wszystkich plików związanych z iPlan
lub ustawień konfiguracyjnych należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.1 Oprogramowanie firm innych niż Brainlab

Pozostałe oprogramowanie innych firm

iPlan Cranial jest zgodny z systemami operacyjnymi Microsoft Windows XP, Server 2003/2008,
Windows 7 oraz Windows 8. Aby uzyskać szczegółowe i aktualne informacje dotyczące zgodnych
systemów operacyjnych, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
Firma Brainlab zaleca ochronę systemu za pomocą wysokiej jakości zabezpieczeń przed
złośliwym oprogramowaniem (np. zainstalowanie programu antywirusowego). Należy pamiętać,
że niektóre zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem mogą negatywnie wpływać na
pracę systemu, np. jeśli wykonywane są skany w czasie rzeczywistym i każdy dostęp do pliku jest
monitorowany, wówczas ładowanie i zapisywanie danych pacjenta może być spowolnione.
UWAGA. System firmy Brainlab jest urządzeniem medycznym i powinien być stosowany zgodnie
z przeznaczeniem oraz umową licencyjną użytkownika końcowego systemu. Zastosowanie
oprogramowania innych producentów może niekorzystnie wpłynąć na wiarygodność systemu.
 

Zalecane są jedynie krytyczne aktualizacje systemu operacyjnego lub zabezpieczenia
przed złośliwym oprogramowaniem. Aktualizacje sterowników są niedozwolone. Nie wolno
pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia. Aby uzyskać dalsze
informacje, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Zgodność ze standardem DICOM

Oświadczenia o zgodności ze standardem DICOM znaleźć można na stronie internetowej firmy
Brainlab: www.brainlab.com

Elektryczne systemy medyczne

Informacje dotyczące konfiguracji elektrycznych systemów medycznych podano w odpowiedniej
Instrukcji obsługi systemu oraz Technicznej instrukcji obsługi.

Zgodność z urządzeniami medycznymi
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1.5 Szkolenie i dokumentacja
Przegląd ogólny

Docelowi odbiorcy

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla chirurgów i/lub ich personelu.

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy
użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela
firmy Brainlab.

Dokumentacja

Niniejsza instrukcja opisuje złożone oprogramowanie medyczne, którego należy używać z
zachowaniem ostrożności.
Dlatego istotne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed zastosowaniem sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Spis treści

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania

• Przegląd planowania leczenia oraz nawigacji sterowanej obra-
zem

• Opis konfiguracji sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi instrumen-
tu Szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi instrumentu

Instrukcja dotycząca czy-
szczenia, dezynfekcji i stery-
lizacji

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji narzędzi

Instrukcje obsługi systemu Kompleksowe informacje o konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu-
gi

Szczegółowe informacje techniczne na temat systemu, w tym
specyfikacji i zgodności z przepisami

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5.1 Używane skróty

Skróty

W tekście instrukcji obsługi zostały użyte następujące skróty:

Skróty Definiowanie

ADC Trace Map DTI Apparent Diffusion Coefficient – rzeczywisty współczynnik dyfuzji
w metodzie DTI

B0 Obraz DTI pozyskany przy b = 0 s/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent – metoda wykorzystująca przepływ
utlenionej krwi

TK Computed tomography – tomografia komputerowa

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine – obrazowanie cy-
frowe i wymiana obrazów w medycynie

DTI Diffusion Tensor Imaging – obrazowanie tensora dyfuzji

FA Fractional Anisotropy – anizotropia frakcjonalna

FoR ramka referencyjna fuzji

HU Hounsfield Unit – jednostka Hounsfielda

MER/S Mikroelektroda rejestrująca i stymulująca

MRI Magnetic Resonance Imaging – obrazowanie metodą rezonansu
magnetycznego

NM Nuclear Medicine – medycyna nuklearna

PACS Picture Archiving and Communication System – system składowania
i wymiany obrazów radiologicznych

PET Positron Emission Tomography – pozytonowa tomografia emisyjna

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography – tomografia emisyj-
na pojedynczego fotonu

STL Standard Tesselation Language (także Surface Tesselation Langua-
ge lub stereolitografia)

SUV Standard Uptake Value – standardowa wartość wychwytu

CSV Comma Separated Values – wartości rozdzielone przecinkiem

Szkolenie i dokumentacja
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2 WCZYTYWANIE I
IMPORTOWANIE DANYCH
PACJENTÓW

2.1 Uruchamianie oprogramowania
Uruchamianie oprogramowania

Uruchomienie

Etap

Aby uruchomić program i wyświetlić ekran wyboru planu leczenia, należy dwukrotnie
kliknąć ikonę iPlan Cranial na pulpicie.

Okna dialogowe

Dane pacjentów można wczytywać i importować za pomocą szeregu okien dialogowych, które
także identyfikują lokalizacje, z których dane pacjenta są odczytywane lub gdzie są zapisywane.

②
①

③

④

Rysunek 1 

WCZYTYWANIE I IMPORTOWANIE DANYCH PACJENTÓW
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Układ ekranu

Wygląd ogólny układu ekranu wyświetla informacje o pliku i lokalizacje, z których dane są
wczytywane i dokąd są zapisywane.

Nr Objaśnienie Objaśnienie

① Nagłówki list
Sortowanie danych na listach według nagłówka po kliknięciu odpo-
wiedniego nagłówek.
Sortowanie danych w kolejności rosnącej lub malejącej. Bieżącą ko-
lejność wskazują ikony strzałek znajdujące się obok nazwy nagłów-
ka.

② Lista dostępnych
danych

W zależności od aktualnie przeprowadzanego etapu lista ta umożli-
wia wybór dostępnych danych pacjentów, takich jak rodzaje archi-
wum, badania pacjentów lub serie obrazów.

③ Obszar szczegóło-
wy

Dostarcza dodatkowych informacji dotyczących wybranych danych
pacjenta.

④ Funkcje Funkcje właściwe dla strony dialogowej.

Funkcje ogólne

Funkcja Objaśnienie

Back Powrót do poprzedniego etapu.

Cancel Zamyka bieżące okno dialogowe.

Next Przeniesienie do następnego etapu.

Archives Powrót do okna wyboru archiwum.

Settings
Umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie konkretnych ustawień dla wybrane-
go archiwum. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od wybranego
formatu danych (patrz od str. 23).

Delete

Powoduje trwałe usunięcie wybranych plików. Przed usunięciem jakichkol-
wiek plików system wyświetla monit o ostateczne potwierdzenie usunięcia
plików.
• Usuwać można tylko dane pacjenta znajdujące się na dysku twardym.
• W przypadku usunięcia danych ostatniego pacjenta podczas wyboru pa-

cjenta użytkownik zostanie przeniesiony do strony archiwum.
• Jeśli podczas wyboru wyniku badania dostępne jest tylko jedno badanie

pacjenta, nie można go usunąć.
• Usunięcie archiwum powoduje usunięcie jedynie wpisu z listy archiwum.

Nie zostają usunięte żadne dane pacjentów.

Refresh Aktualizuje ekran, np. po dodaniu nowego pacjenta do katalogu na twardym
dysku.

Logfile... Wyświetla plik dziennika, zawierający informacje uzupełniające dotyczące
etapów ukończonych do tej pory (patrz str. 20).

Select All Powoduje wybór wszystkich elementów bieżącej listy.

Deselect All Powoduje odznaczenie wszystkich elementów bieżącej listy.

Uruchamianie oprogramowania
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Usuwanie danych

Wybrane dane mogą być usuwane z twardego dysku, nawet jeśli są ustawione jako pliki
tylko do odczytu. Jeśli uruchomiona jest funkcja Quick Search (patrz str. 25), funkcja
usuwania powoduje usunięcie wszystkich plików i folderów (w tym plików innych niż
DICOM) znajdujących się w folderze pacjenta. Jeśli funkcja Quick Search jest wyłączona,
funkcja usuwania powoduje usunięcie wyłącznie plików i folderów związanych z jednym
pacjentem. W zależności od ustawień funkcji Alias Patient handling (patrz str. 25)
użytkownik może zostać powiadomiony, kiedy znalezieni zostaną dwaj pacjenci z takim
samym ID, ale o innych nazwiskach.

WCZYTYWANIE I IMPORTOWANIE DANYCH PACJENTÓW
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2.1.1 Pliki dziennika

Informacje ogólne

Funkcję pliku dziennika zawierają niektóre okna dialogowe transferu danych. Za pomocą tej
funkcji można wyświetlić pliki dziennika wygenerowane przez system dla danego kroku.

Włączanie funkcji wyświetlania plików dziennika

Etap

Kliknąć Logfile... z prawej strony okna dialogowego.
Plik dziennika zostaje wyświetlony w domyślnej przeglądarce internetowej.

Uruchamianie oprogramowania
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2.1.2 Etapy wczytywania i importu

Informacje ogólne

W związku z różnorodnością dostępnych aparatów i nośników do przechowywania danych nie ma
możliwości indywidualnego omówienia specyficznych formatów danych lub procedur transferu.
Niniejsza instrukcja objaśnia ogólną procedurę konwersji danych pacjenta. W razie pojawienia się
określonych pytań lub wystąpienia problemów należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Dostęp do planu leczenia

Każdy plan leczenia może być otwarty tylko przez jednego użytkownika jednocześnie.

Ładowanie wielu planów

Tylko jeden plan leczenia może być otwarty w danym momencie. W przypadku wczytania planu
leczenia podczas edytowania drugiego planu leczenia lub zamknięcia aplikacji bez zapisania
zmiany wprowadzone do edytowanego planu zostaną utracone.

Wczytywanie danych z wymiennych nośników lub z sieci

W przypadku wczytywania danych z nośników wymiennych (np. pamięci flash USB lub
DVD), jeśli chce się wyjąć nośnik podczas planowania, należy najpierw zapisać plan
leczenia lokalnie do innego archiwum. W przeciwnym razie zostaną utracone ważne dane
planu leczenia. Ponadto należy zapisać plan leczenia lokalnie, jeśli dane zostały wczytane z
sieci. W przeciwnym razie informacje dotyczące planu leczenia zostaną utracone jeśli
zostanie przerwane połączenie z siecią.

Instrukcje dotyczące skanowania

Szczegółowe instrukcje dotyczące skanowania dla preferowanej metody i zamierzonej kombinacji
leczenia można uzyskać na żądanie od pomocy technicznej firmy Brainlab. W celu uzyskania
najlepszych możliwych efektów działania systemu do planowania leczenia zaleca się
przestrzeganie instrukcji zawartych w odpowiednim protokole skanowania.

Obrazy w formacie DICOM muszą mieć kwadratowe piksele. Rozmiar matrycy nie jest
ograniczony. W przypadku eksportu do formatu Brainlab zaleca się stosowanie
rozdzielczości 512 x 512 pikseli, aby uniknąć artefaktów interpolacji. Rozmiar pikseli i
rozmiar matrycy są stałe w danej serii.

WCZYTYWANIE I IMPORTOWANIE DANYCH PACJENTÓW
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2.2 Tworzenie nowego archiwum
Rozpoczęcie pracy

Aktywowanie tworzenia archiwum

Etap

Kliknąć New Archive w obszarze funkcji okna dialogowego Load Archives, które jest wyświet-
lane bezpośrednio po uruchomieniu oprogramowania (patrz str. 32).

Wybór rodzaju archiwum

Rysunek 2 

Etapy

1. Należy wybrać rodzaj archiwum, klikając w odpowiednią nazwę lub ikonę.

2. Kliknąć Next, aby zdefiniować ustawienia.

UWAGA. W oknie dialogowym New Archive wymienione są tylko uruchomione (dozwolone) typy
formatu danych.
 

Tworzenie nowego archiwum
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2.2.1 Ustawienia nowego archiwum – przegląd ogólny

Okna dostępnych ustawień

W zależności od wybranego rodzaju archiwum, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie
określonych danych i zdefiniowanie poszczególnych ustawień.
Ustawienia można zmieniać w dowolnym momencie, klikając Settings w oknie dialogowym Load
Archives.

Rodzaj archiwum Objaśnienie Patrz

Advanced Brainlab Format plików Brainlab (xBrain) Str. 24

Import DICOM z systemu plików Import DICOM z różnych nośników Str. 25

MR Analyze Import danych innych niż DICOM z formatu to-
mografu Str. 28

STL Import 3D obiektów lub struktur przechowywa-
nych w formacie STL Str. 30

UWAGA. Format DICOM obejmuje różne techniki, jak np. MR, CT, PET, SPECT, XR lub XA. Jako
modalność XT ustawione są zestawy danych angiografii RTG (3D).
 

WCZYTYWANIE I IMPORTOWANIE DANYCH PACJENTÓW
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2.2.2 Ustawienia nowego archiwum – format Advanced Brainlab

Informacje ogólne

Archiwum to jest stosowane do zapisywania planów leczenia utworzonych w iPlan.

Definiowanie ustawień

Rysunek 3 

Etapy

1. Wprowadzić odpowiednią nazwę dla archiwum w polu Archive Name.

2.
W polu Data Path kliknąć Browse, aby przejść do odpowiedniej sieci lub ścieżki lokalnej.
Można również ręcznie wprowadzić ścieżkę do pliku z danymi pacjenta.

3.

Należy zaznaczyć odpowiednie okna wyboru, aby zastosować odpowiednie ustawienia
zapisu:
• Use compressed and packed file format for removable devices: przyspiesza archi-

wizację na przenośnych pamięciach USB.
• Reduce transfer time for removable devices: przyspiesza archiwizację na urządze-

niach przenośnych, pomijając nieprzetworzone dane, które nie są wykorzystywane do
nawigacji.

• Delete existing patient data in target folder: oczyszcza urządzenie przenośne.

4. Aby sprawdzić, czy dana ścieżka pliku jest prawidłowa, należy kliknąć Test connection.

5. Kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Load Archives, gdzie można wczytać
żądane archiwum (patrz str. 32).

Tworzenie nowego archiwum
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2.2.3 Ustawienia nowego archiwum – DICOM

Informacje ogólne

Archiwum jest używane dla danych DICOM importowanych z systemu plików (np. CD-ROM, DVD,
twardy dysk, urządzenie wymienne, ścieżka w sieci).

Definiowanie ustawień

Rysunek 4 

Etapy

1. Wprowadzić odpowiednią nazwę dla archiwum w polu Archive Name.

2.
W polu Data Path kliknąć Browse, aby przejść do odpowiedniej sieci lub ścieżki lokalnej.
Można również ręcznie wprowadzić ścieżkę do pliku z danymi pacjenta.

3. Zdefiniować ustawienia Alias Patient handling (patrz str. 25).

4.

Zaznaczyć odpowiednie okna wyboru:
• Quick Search: System przyjmuje, że w każdym folderze istnieje tylko jeden pacjent i

bierze pod uwagę tylko pliki i foldery związane z jednym pacjentem.
• Use DICOMDIR: przyspiesza przeszukiwanie danych DICOM.
• Reduce memory usage: po wybraniu tej funkcji oprogramowanie wstępnie ładuje infor-

macje z nagłówków podczas importu danych DICOM. Pozwala to znacząco skrócić
czas wczytywania. Dane obrazowe są następnie wczytywane po zaznaczeniu podczas
wyboru zestawu obrazów (patrz str. 226).

5. Aby sprawdzić, czy dana ścieżka pliku jest prawidłowa, należy kliknąć Test connection.

6. Kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Load Archives, gdzie można wczytać
żądane archiwum (patrz str. 32).

Alias Patient Handling

Pole Alias Patient handling pozwala skonfigurować ustawienia tworzenia archiwum.

Funkcja Objaśnienie

Patient ID is uni-
que

Wybrać tę funkcję, jeśli wszyscy pacjenci o takim samym ID powinni być
traktowani jako identyczni.

WCZYTYWANIE I IMPORTOWANIE DANYCH PACJENTÓW
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Funkcja Objaśnienie

Patient Name and
ID are unique

Wybrać tę funkcję, jeśli nazwisko pacjenta i ID pacjenta muszą pasować do
folderu pacjenta.

Ask user Wybrać tę funkcję, aby określić sposób postępowania z pacjentami o takim
samym ID oraz innych nazwiskach.

Tworzenie nowego archiwum
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2.2.4 Ustawienia nowego archiwum – Importowanie DICOM PACS

Informacje ogólne

Archiwum to jest automatycznie tworzone i konfigurowane w taki sposób, by ułatwiać import
danych DICOM z systemu Query/Retrieve (pytaj/pobierz). W razie potrzeby, w celu
skonfigurowania dodatkowych systemów PACS, prosimy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

WCZYTYWANIE I IMPORTOWANIE DANYCH PACJENTÓW

Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0 27



2.2.5 Ustawienia dla nowego archiwum – MR Analyze

MR Analyze Harddisk – przegląd

Archiwa MR Analyze Harddisk są stosowane głównie do łączenia funkcjonalnych danych MRI.
Transmisja tego typu danych przebiega podobnie, jak procedury transmisji danych innych typów
pod względem konfiguracji, wyboru pacjenta, przenoszenia i zapisywania. Pomoc techniczna
firmy Brainlab wykona konfigurację i zapewni dodatkowe szkolenie dla użytkownika.
Seria MR Analyze patient image zawiera dwa pliki danych:
• Plik patientName.hdr zawierający nagłówek obrazu z parametrami dotyczącymi objętości

obrazu.
• Plik patientName.img z obrazem odpowiadającym plikowi nagłówka.

Dane pacjenta MR Analyze należy skopiować do zdefiniowanego folderu MR Analyze na dysku
twardym komputera.
Zazwyczaj znajduje się on w lokalizacji C:\Brainlab\Analyze, chociaż źródło danych może też się
znajdować na płycie CD-ROM, dyskietce lub w sieci. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
pomocy technicznej firmy Brainlab.

Użytkownik musi ręcznie dostosować modalność, jeśli MR nie jest prawidłowym formatem
obrazu.

Nazwy plików *.hdr i *.img muszą być takie same. Brak jednego z tych plików powoduje, że
transmisja danych pacjenta jest niemożliwa.

Nazwy plików *.hdr i *.img odpowiadają nazwisku pacjenta. Ponieważ nazwisko pacjenta
używane w iPlan pozyskiwane jest z tych nazw plików, należy upewnić się, że zawierają
one prawdziwe nazwisko pacjenta.

Format analizy danych nie zawiera informacji o obrazie lub orientacji pacjenta.
Zweryfikować i poprawić podgląd obrazu w oknie dialogowym Orientation (kliknąć przycisk
Manipulation, patrz str. 43).

Okno dialogowe Harddisk Transfer

Rysunek 5 

Tworzenie nowego archiwum
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Definiowanie ustawień

Etapy

1. Wprowadzić odpowiednią nazwę dla archiwum w polu Archive Name.

2.
W polu Data Path kliknąć Browse, aby przejść do odpowiedniej sieci lub ścieżki lokalnej.
Można również ręcznie wprowadzić ścieżkę do pliku z danymi pacjenta.

3. Aby sprawdzić, czy dana ścieżka pliku jest prawidłowa, należy kliknąć Test connection.

4. Kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Load Archives, gdzie można wczytać
żądane archiwum (patrz str. 32).

WCZYTYWANIE I IMPORTOWANIE DANYCH PACJENTÓW
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2.2.6 Ustawienia nowego archiwum – STL

Informacje ogólne

STL to powszechny format plików wykorzystywany przez różne systemy 3D do wymiany danych.
Może być on używany do importowania i eksportowania standardowych modeli 3D obiektów.
W programie iPlan funkcję importu STL można używać do weryfikacji geometrii modelu 3D lub do
planowania modelu. Gdy obiekt STL zostanie zaimportowany do oprogramowania iPlan, jest on
dostępny jako standardowy obiekt i można go modyfikować i ustawiać według potrzeb w
zadaniach Object Creation (patrz str. 135) oraz Advanced Object Planning (patrz str. 172).
Podczas planowania modelu dla pacjenta, charakterystyki materiałowe modelu zwykle nie są
uwzględniane. Na przykład użytkownik planuje kształt modelu i przekazuje go producentowi, który
może poprawić kształt, wygładzić powierzchnię i dodać otwory na śruby.
Jeśli dane dotyczące zmodyfikowanego modelu zostaną odesłane do użytkownika, można je
importować do oprogramowania iPlan , co pomoże zapewnić, że przed wytworzeniem ogólny
kształt modelu nadal odpowiada potrzebom klinicznym.
UWAGA. Ze względu na możliwość utraty informacji z powodu konwersji modelu do formatu STL,
model STL powinno się później sprawdzić za pomocą zewnętrznej przeglądarki STL.
 

UWAGA. Domyślnie można importować tylko pliki STL o maksymalnym rozmiarze 50 MB. To
ograniczenie może być dostosowane na żądanie przez pracowników pomocy technicznej firmy
Brainlab.
 

Informacje o formacie STL

Program iPlan umożliwia import plików STL w formacie binarnym. Szczegółowe instrukcje
dotyczące formatowania dostępne są na żądanie u pomocy technicznej firmy Brainlab.

Kiedy mogą być importowane dane STL?

Aktualny zestaw danych anatomicznych pacjenta należy wczytać lub zaimportować przed
importowaniem danych STL.

Definiowanie ustawień

Rysunek 6 

Tworzenie nowego archiwum
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Etapy

1. Wprowadzić odpowiednią nazwę dla archiwum w polu Archive Name.

2.
W polu Data Path kliknąć Browse, aby przejść do odpowiedniej sieci lub ścieżki lokalnej.
Można również ręcznie wprowadzić ścieżkę do pliku z danymi pacjenta.

3. Aby sprawdzić, czy dana ścieżka pliku jest prawidłowa, należy kliknąć Test connection.

4. Wybrać żądaną jakość obiektu z rozwijanej listy Import Quality of Objects.

5.

Wybrać jednostkę wielkości dla obiektu (mm lub cal) z rozwijanej listy Unit of STL Data.
UWAGA. Producent musi zapewnić prawidłową jednostkę pomiaru, ponieważ nie ma
możliwości wskazania jednostek w samym pliku. Należy sprawdzić, czy w zaimportowa-
nych danych rozmiar obiektu jest zgodny z oczekiwaniami.
 

6.

Zaznaczyć pole wyboru Attempt to import objects with color information, aby zaim-
portować obiekty w kolorach, jakie zostały zdefiniowane w oprogramowaniu iPlan.
UWAGA. Oprogramowanie iPlan dostosowuje kolor do najbliższego, jeśli nie jest on do-
kładnie odtwarzalny.
 

7. Kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Load Archives, gdzie można wczytać
żądane archiwum (patrz str. 32).
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2.3 Wybór archiwum
Wybór archiwum

Wczytywanie archiwum

Po utworzeniu archiwum jest ono dostępne w oknie dialogowym Load Archives.

Rysunek 7 

Etapy

1. Należy wybrać archiwum, klikając w odpowiednią nazwę lub ikonę.

2. Kliknąć Next, aby wyświetlić dane pacjenta zawarte w archiwum.

Funkcje etapu Wybór archiwum

Funkcja Objaśnienie

New Archive Jeśli nie skonfigurowano odpowiedniego archiwum, funkcja ta pozwala na ut-
worzenie archiwum dla formatu danych do przeniesienia (patrz str. 22).

Settings
Umożliwia zdefiniowanie konkretnych ustawień dla wybranego archiwum.
Dostępne ustawienia różnią się w zależności od wybranego formatu danych
(patrz od str. 23).

Delete Usuwa wybrane archiwum. Dane pacjenta w pliku źródłowym nie są usuwa-
ne.

Następne etapy

Opcje Patrz

W przypadku wybrania archiwum DICOM lub Brainlab można teraz dokonać wybo-
ru pacjenta. Str. 33

W przypadku wybrania archiwum STL można teraz dokonać wyboru żądanego pli-
ku STL i wczytać go do planu. Str. 50

Wybór archiwum

32 Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0



2.4 Postępowanie z danymi pacjenta
Wybór pacjenta

Wybór pacjenta

Po wybraniu archiwum, wyświetlane jest okno dialogowe wyboru pacjenta.

Rysunek 8 

Etapy

1. Wybrać plik pacjenta, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

2. Kliknąć Next, aby przejść dalej.

Jeśli nazwisko lub ID pacjenta nie zostały poprawnie wprowadzone do tomografu,
elementy te zostają automatycznie ustawione jako Unknown. Proszę sprawdzić
poprawność wybranych danych pacjenta.

Ikony pacjenta

Ikony planu leczenia

Oznacza pacjenta anonimowego.

Oznacza pacjentkę.

Oznacza pacjenta.
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Funkcje etapu Wybór pacjenta

Funkcja Objaśnienie

Administration

Zarządzanie danymi pacjenta:
• Tworzenie kopii pliku pacjenta w innym archiwum (patrz str. 35).
• Przeniesienie pliku pacjenta do innego archiwum (patrz str. 35).
• Ostateczne usunięcie wybranych plików (patrz str. 19).

Refresh Aktualizuje ekran, np. po dodaniu nowego pacjenta do katalogu na twardym
dysku.

Search (Wyszu-
kaj)

Filtruje zawartość ekranu według wprowadzonego parametru Patient Name
lub Patient ID.

Reset Powoduje wyzerowanie filtru tak, aby wszystkie dostępne dane zostały wy-
świetlone ponownie.

Postępowanie z danymi pacjenta
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2.4.1 Kopiowanie lub przenoszenie danych pacjenta do innego archiwum

Dostępne funkcje

Funkcje Copy i Move można znaleźć po prawej stronie okna dialogowego Administration po
kliknięciu przycisku Administration (patrz str. 33).

Rysunek 9 
UWAGA. Funkcje te są dostępne wyłącznie w przypadku formatu DICOM i Advanced Brainlab.
 

UWAGA. Funkcje te mogą być używane, jeśli dostępne są co najmniej dwa archiwa wybranego
rodzaju. Szczegółowe dane dotyczące tworzenia archiwów, patrz str. 22.
 

Kopiowanie lub przenoszenie danych pacjenta

Rysunek 10 
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Etapy

1. Podświetlić plik pacjenta w oknie dialogowym Administration.

2. Kliknąć Copy lub Move, aby otworzyć okno dialogowe Target (przedstawione powyżej).

3. Podświetlić archiwum.

4. Kliknąć OK, aby przenieść dane.

Stan transmisji

Użytkownik zostaje przeniesiony do okna dialogowego Administration, gdzie stan transferu
wskazywany jest na pasku postępu.

Postępowanie z danymi pacjenta

36 Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0



2.4.2 Wczytywanie planu leczenia

Okno dialogowe Plans

W przypadku wybrania zaawansowanego archiwum Brainlab, oprogramowanie zażąda wybrania
planu leczenia.
UWAGA. Jeśli dostępny jest tylko jeden plan leczenia, system automatycznie go otworzy i
przejdzie do następnego kroku.
 

Rysunek 11 

Wybór planu leczenia

Etapy

1. Należy wybrać plan leczenia, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

2. Kliknąć Load, aby wczytać plan leczenia.
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2.4.3 Importowanie danych DICOM

Wybór badania

Jeśli zaimportowano dane DICOM i wczytane dane pacjenta zawierają wiele wyników badań,
zostanie wyświetlony monit o wybór konkretnego badania.
UWAGA. Jeśli dostępny jest tylko jeden wynik badania pacjenta, system automatycznie go
otworzy i przejdzie do następnego kroku.
 

Rysunek 12 

Etapy

1. Należy wybrać badanie pacjenta, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

2. Aby przejść do wyboru serii obrazów, należy kliknąć Next.

Wybór serii obrazów

Zostanie wyświetlony komunikat, aby wybrać serię obrazów. Seria obrazów składa się ze
wszystkich danych obrazów zapisanych w określonym badaniu danego pacjenta.
UWAGA. Jeśli dostępna jest tylko jedna seria obrazów, system automatycznie ją otworzy i
przejdzie do następnego etapu.
 

Postępowanie z danymi pacjenta
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Rysunek 13 

Etapy

1. Należy wybrać serię obrazów, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

2. Aby przejść do wyboru zestawu obrazów, należy kliknąć Next.

Okno dialogowe Advanced Data

Otwiera się następujące okno dialogowe Advanced Data. Teraz użytkownik może wybrać zestaw
obrazów i zastosować ustawienia.

Rysunek 14 

Funkcje w oknie dialogowym Advanced Data

Funkcja Objaśnienie Patrz

Manipulation... Regulacja orientacji wczytanych obrazów. Str. 43

Sorting... Sortowanie danych obrazów zgodnie z określonym kryterium. Str. 46
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Funkcja Objaśnienie Patrz

Delete Slices... Usuwanie przekrojów z wybranego zestawu obrazów. Str. 45

Dicom Info... Wyświetlanie informacji DICOM związanych z wyświetlanym
obrazem. Str. 48

UWAGA. Funkcje te są dostępne tylko dla zestawów danych 3D.
 

Wybór i przegląd zestawu obrazów

Etapy

1. Należy wybrać zestaw obrazów, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

2. Zweryfikować, czy informacje o zestawie obrazów w lewym dolnym rogu ekranu są pra-
widłowe. Wyświetlona informacja różni się, zależnie od wybranego zestawu danych.

3. Przejrzeć zestaw obrazów pod kątem odpowiedniości, korzystając z funkcji na pasku na-
rzędzi po prawej stronie widoku obrazu (patrz str. 63).

4. Kliknąć Next, aby przejść do iPlan Navigator (patrz str. 57).

Postępowanie z danymi pacjenta
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2.4.4 Importowanie danych DICOM BOLD/DTI

Okno dialogowe Advanced Data

W przypadku wczytywania danych DICOM zawierających dane obrazów BOLD MRI lub DTI
otwiera się następujące okno dialogowe Advanced Data. Teraz użytkownik może wybrać zestaw
obrazów i zastosować ustawienia.

Rysunek 15 
UWAGA. Opis zaawansowanych funkcji DICOM (Manipulation, Sorting, DICOM Info) – patrz str.
39.
 

Wybór obrazu i przegląd zestawu obrazów

Etapy

1. Należy wybrać serię obrazów, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

2.
Zweryfikować, czy informacje o zestawie obrazów w lewym dolnym rogu ekranu w za-
kładce Details są prawidłowe. Wyświetlona informacja różni się, zależnie od wybranego
zestawu obrazów.

3. W zakładce Preprocessing (patrz str. 42) wprowadzić odpowiednie ustawienia.

4. Przejrzeć zestaw obrazów pod kątem odpowiedniości, korzystając z funkcji na pasku na-
rzędzi po prawej stronie widoku obrazu (patrz str. 63).

5. Kliknąć Next, aby zakończyć importowanie danych i przejść do iPlan Navigator (patrz
str. 57).
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Ustawienia funkcji Preprocessing

Ustawienia uprzedniego przygotowania w zakładce Preprocessing umożliwiają poprawienie
jakości obrazu i wyników. Import ustawień należy określić oddzielnie dla każdego badania.

Format danych Ustawienia

BOLD MRI

• Slice Acquisition Order: musi zostać określone w celu skorygowania ar-
tefaktów wynikających z właściwości czasowych przekrojów, spowodowa-
nych naprzemiennym pozyskiwaniem przekroju.

• Smoothing: Zapewnia funkcję wygładzania przestrzennego z maską
Gaussa i jądrem (macierzą) 3 x 3. 

• Motion Correction: Ułatwia sztywną 3-wymiarową korejestrację wszyst-
kich zestawów danych z zapisanymi danymi BOLD MRI. Korekcja ruchu
oparta jest na dwustronnych informacjach i ogranicza artefakty spowodo-
wane poruszeniem głowy w danych BOLD.

• Preview: Umożliwia przeglądanie przeniesienia i obracania korekcji ruchu.
Wyniki są wyświetlane jako wykres i można je pominąć, klikając Reset.

UWAGA. Ustawienia Smoothing i Motion Correction można regulować wy-
łącznie, jeśli podobne etapy uprzedniego przygotowania nie zostały wykona-
ne w aparacie. W przeciwnym razie, jakość danych może ulec pogorszeniu.
 

DTI

Correct for Eddy Currents: Poprawia rejestracje pomiędzy zmianami DTI.
Jest to użyteczne, ponieważ obrazy DTI są podatne na uszkodzenia powo-
dowane przez prądy wirowe indukowane przez gradienty dyfuzji. Artefakty
tworzone przez aparat mogą zostać opisane jako przeniesienie, skala i tarcie
w kierunku kodowania fazy. 

Postępowanie z danymi pacjenta

42 Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0



2.4.5 Orientacja

Informacje ogólne

Jeśli w czasie pobierania obrazów pacjent znajdował się w pozycji wzdłuż osi (w pozycji brzusznej
lub pozycji na plecach) z nachyloną głową i przy odpowiednio nachylonym gantry, oznaczenia
skanów bocznych nie będą prawidłowo wyświetlane w oprogramowaniu nawigacyjnym. Można to
skorygować za pomocą eksportu danych z aparatu w postaci zestawu danych w projekcji
czołowej lub zmieniając oznaczenie danych z projekcji osiowej na czołową w iPlan za pomocą
funkcji opisanych na str. 43.
UWAGA. Niektóre tomografy i formaty danych medycznych nie zawierają informacji o orientacji w
nagłówku obrazu.
 

Sposób uzyskania dostępu do funkcji orientacji

Rysunek 16 

Etapy

1. Wybrać żądany zestaw obrazów w oknie dialogowym Advanced Data (wyświetlonym po
wczytaniu danych).

2. Kliknąć Manipulation... w obszarze opcji po prawej stronie okna dialogowego, aby otwo-
rzyć okno dialogowe Orientation (przedstawione powyżej).

Funkcje dostępne w oknie dialogowym Orientation

Funkcja Objaśnienie

Flip A-P
Obraca wybrany obraz w kierunku A-P (przód-tył), H-F (głowa-stopy) i L-R
(prawo-lewo).Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Obraca wybrany obraz w kierunku A-P (przód-tył), H-F (głowa-stopy) i L-R
(lewo-prawo).Rotate H-F

WCZYTYWANIE I IMPORTOWANIE DANYCH PACJENTÓW

Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0 43



Funkcja Objaśnienie

Rotate L-R

Undo Powoduje cofnięcie ostatnio wprowadzonej zmiany.

Reset Zeruje wszystkie wprowadzone zmiany.

Modality
Może wybrać technikę, jaką uzyskano dany zestaw danych skanowania (CT,
MR, X-Ray, NM, XT, OT lub Ultrasound), jeśli nie została już wstępnie ok-
reślona w aparacie.

Submodality

Odpowiednia podtechnika może zostać wybrana dla aktualnej techniki, o ile
nie została już wstępnie określona w aparacie:
• CT = można wybrać angio
• MR = można wybrać angio, functional, T1 oraz T2 contrast
• X-Ray = nie są dostępne podtechniki
• NM = można wybrać PET i SPECT
• XT = XA (angiografia)
• OT = można wybrać SC

Patient orienta-
tion

W celu określenia orientacji pacjenta można wybrać Prone, Supine, Decu-
bitus Left lub Decubitus Right, o ile orientacja nie została już wstępnie
zdefiniowana w aparacie.
UWAGA. Jeśli automatycznie zdefiniowano Unknown, przed przejściem da-
lej należy wybrać odpowiednią opcję dla danych obrazowania.
 

Scan direction
Wybrać Head first lub Feet first.
UWAGA. Jeśli automatycznie zdefiniowano Unknown, przed przejściem da-
lej należy wybrać odpowiednią opcję dla danych obrazowania.
 

Image Type
Dla kierunku rodzaju obrazu wybrać Axial, Coronal, Sagittal lub Unknown.
UWAGA. Jeśli automatycznie zdefiniowano Unknown, przed przejściem da-
lej należy wybrać odpowiednią opcję dla danych obrazowania.
 

Series comment Przeglądanie komentarzy wprowadzonych przez operatora aparatu.

MR Analyze Harddisk – orientacja obrazu

Format MR Analyze nie zawiera kilku wymaganych parametrów orientacji obrazu (lewo-prawo,
głowa-stopy, przód-tył) w nagłówku obrazu. Niektóre parametry objętości są wartościami
domyślnymi i mogą być niepoprawne. Z tego powodu przed kontynuacją pracy należy przejrzeć,
skorygować i zweryfikować parametry obrazu ręcznie (patrz str. 43). 
Dodatkowo format danych MR Analyze nie obsługuje nachylenia ani zagięcia gantry, iPlan nie
może przenieść tych danych w sposób prawidłowy. Aby zapobiec nieprawidłowej rekonstrukcji
obrazu w oprogramowaniu do planowania, obrazy MR Analyze z nachyleniem lub zagięciem
gantry powyżej 0,1° nie powinny być wykorzystywane.

Dostępne funkcje przeglądania

Dodatkowe funkcje przeglądania dostępne są za pomocą paska narzędzi po prawej stronie
widoku obrazu (patrz str. 63).

Następne etapy

Etap

Po wprowadzeniu ustawień kliknąć Yes na komunikacie, który wyświetla się po ich potwierdze-
niu.
Użytkownik jest przenoszony do okna dialogowego Advanced Data.

Postępowanie z danymi pacjenta
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2.4.6 Usuwanie przekrojów

Informacje ogólne

Jeśli zaimportowano dane DICOM, można usunąć przekroje z wybranego zestawu obrazów.

Usuwanie przekroju

Rysunek 17 

Etapy

1. Kliknąć Delete Slices... w obszarze Funkcje.

2.
W polu Delete slices from [x] to [x] określić zakres przekrojów do usunięcia.
Przykład: Przekroje 1 do 10.

3.
W polu Delete every ... [x] slice należy zdefiniować, czy wszystkie przekroje w zdefinio-
wanym obszarze należy usunąć, czy określone przekroje należy pominąć.
Przykład: Aby usunąć przekroje 10, 20 itd., należy wpisać:Delete every ... [10] slice.

4. Kliknąć Delete Slices, aby potwierdzić usunięcie.

UWAGA. Jeśli okno dialogowe Delete Slices nie zostało jeszcze zamknięte, można cofnąć
usunięcie za pomocą przycisku Undo.
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2.4.7 Sortowanie obrazów

Informacje ogólne

Obrazy DICOM są wczytywane indywidualnie przez iPlan. Z tego względu obrazy muszą być
pogrupowane w zestawy obrazów. Określonych ustawień domyślnych nie można zmienić.
Standardowe zestawy danych DICOM, jak np. TK lub MR są już zazwyczaj prawidłowo
pogrupowane. Jednakże w zależności od ustawień aparatu ustawienia opisane poniżej mogą być
modyfikowane, aby obrazy DICOM można było prawidłowo pogrupować z wymaganym zestawem
danych.

Uzyskiwanie dostępu do funkcji sortowania

Rysunek 18 

Etapy

1. Wybrać żądany zestaw obrazów w oknie dialogowym Advanced Data (wyświetlonym po
wczytaniu danych).

2. Kliknąć Sorting... w obszarze opcji po prawej stronie okna dialogowego, aby otworzyć
okno dialogowe Sorting... (przedstawione powyżej).

Wybór parametrów

Etapy

1.

Zaznaczyć co najmniej jeden spośród następujących parametrów sortowania, klikając od-
powiednie pola:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2. Kliknąć OK, aby zapisać te parametry i powrócić do okna dialogowego Advanced Data.
Wyświetlone obrazy są sortowane zgodnie z wybranymi parametrami.

Postępowanie z danymi pacjenta
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Ustawienia sortowania nie wpływają na rzeczywistą kolejność przekrojów obrazów. Każdy
przekrój zachowuje swoją pozycję x, y, z, co gwarantuje jego poprawne umieszczenie.
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2.4.8 Informacja DICOM

Wyświetlanie informacji DICOM

Kliknąć Dicom Info... w oknie dialogowym Advanced Data (patrz str. 39), aby wyświetlić okno
dialogowe File display. W tym oknie dialogowym wyświetlana jest informacja z nagłówka DICOM,
która została zapisana przez tomograf.

Okno dialogowe File display

①

②

③

Rysunek 19 

Nr Objaśnienie

① Nazwa i lokalizacja pliku.

② Wyświetla informacje o nagłówku DICOM.

③

Kliknięcie Editor pozwala edytować informacje o nagłówku DICOM lub zapisać je w innej
lokalizacji.
Plik zostanie wówczas wyświetlony w edytorze Notepad (Notatnik), w którym można go
modyfikować i/lub zapisać w preferowanej lokalizacji.

UWAGA. Podczas importu danych DICOM należy sprawdzić, czy wszystkie ogólne informacje
DICOM (np. metoda skanowania, nazwisko pacjenta, data urodzenia) zostały prawidłowo
zinterpretowane przez iPlan oraz czy informacje przesłane z aparatu były prawidłowe.
 

Postępowanie z danymi pacjenta
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2.5 Dodawanie danych pacjenta
Importowanie nowych danych DICOM

Informacje ogólne

Jeśli dane pacjenta zostały już wczytane i wczytywane są nowe dane DICOM pacjenta, istnieje
możliwość scalenia nowych danych z bieżącymi danymi pacjenta lub utworzenia odrębnego pliku
pacjenta.

Dodawanie danych

Po zaimportowaniu danych (patrz str. 38) system pyta, czy użytkownik chce dodać nowe dane do
aktualnych danych pacjenta.

Rysunek 20 

Opcje

Kliknąć Merge, aby dodać nowe dane bezpośrednio do aktualnych danych pacjenta. 

Kliknąć New Patient, aby utworzyć odrębny folder pacjenta.

Wybrać pole Create new study [...] i kliknąć Merge, aby utworzyć nowe badanie dla danego
pacjenta.

Kliknąć Cancel, aby przerwać import nowych danych.

Następne etapy

Po zakończeniu importu danych kliknąć View and Adjustment, a następnie OK w widocznym
teraz iPlan Navigator (str. 57), aby przejść do funkcji przeglądania.

WCZYTYWANIE I IMPORTOWANIE DANYCH PACJENTÓW
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2.5.1 Importowanie danych STL

Informacje ogólne

Po wczytaniu anatomicznego zestawu danych pacjenta do planu można zaimportować dane STL.

Importowanie danych STL

Rysunek 21 

Etapy

1. Jeśli nie zostało to zrobione wcześniej, należy utworzyć nowe archiwum STL (patrz str.
30).

2.
W oknie dialogowym Load Archives (patrz str. 32) wybrać archiwum STL, a następnie
kliknąć Next.
Zostanie otwarte okno dialogowe Files (patrz wyżej).

3.

Wybrać plik, który ma być importowany do planu leczenia.
W razie potrzeby można dostosować jakość obiektu za pomocą rozwijanej listy Import
Quality of Objects lub suwaka Resolution. Domyślnie jakość obiektów jest definiowana
podczas tworzenia nowego archiwum.

4. KliknąćImport, aby dodać dane STL do planu leczenia i przejść do iPlan Navigator
(patrz str. 57).

Wynik importu STL stanowi przybliżenie oryginalnego modelu. Utrata informacji podczas
konwersji zależy od ustawień jakości wybranych w oknie dialogowym STL Import. Obrazy
wysokiej jakości prowadzą do uzyskania lepszego przybliżenia.

Dodawanie danych pacjenta
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3 PRZEGLĄD APLIKACJI
3.1 Wstępne informacje o aplikacji iPlan
Przegląd ogólny

Wydajność oprogramowania

Wydajność oprogramowania iPlan zależy od systemu operacyjnego oraz komputera.
Aby zoptymalizować wydajność oprogramowania, należy unikać włączania dodatkowych aplikacji
równolegle do iPlan.

Dodatkowe moduły iPlan

Dostępnych jest wiele modułów oprogramowania iPlan, np. do zastosowań
otorynolaryngologicznych. W przypadku zakupienia więcej, niż jednego modułu należy się
upewnić, że prawidłowy moduł został uruchomiony przez kliknięcie na logo produktu w dolnym
prawym rogu ekranu.

Rysunek 22 
Dla każdego modułu iPlan dostępna jest oddzielna Instrukcja obsługi oprogramowania. Aby
uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

PRZEGLĄD APLIKACJI
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3.1.1 Dane obrazowe i skróty

Zgodne rodzaje obrazów

Następujące rodzaje obrazów mogą zostać wprowadzone do programu iPlan:
• TK (z/bez środka kontrastowego)
• MR (z/bez środka kontrastowego)
• MR obrazy sekwencji dyfuzyjnej (DTI)
• Dane BOLD MRI (obrazowanie funkcjonalne)
• Wyniki badań medycyny nuklearnej (PET, SPECT)

UWAGA. Szczegółowe instrukcje dotyczące skanowania dostępne są na żądanie u pomocy
technicznej firmy Brainlab.
 

Weryfikacja danych obrazowych

iPlan dostarcza funkcji do pomiaru i/lub obliczania odległości, objętości, średnic, kątów,
lokalizacji punktu (w układzie współrzędnych kartezjańskich), itd. na podstawie danych
obrazowych. Aby uniknąć zranienia pacjenta w wyniku takich pomiarów i obliczeń,
użytkownik musi zweryfikować zastosowane dane obrazowe, aby mieć pewność, że są one
odpowiednie do tych celów.
Zarówno użytkownik, jak i dostawca obrazu (np. radiolog w szpitalu) muszą stwierdzić, zachować i
regularnie weryfikować odpowiedniość danych obrazowych zgodnie z poniższymi wytycznymi:
• Użytkownik danych obrazowych (np. użytkownik iPlan) oraz dostawca obrazu muszą mieć
świadomość, że dostarczone dane obrazowe będą wykorzystywane przez iPlan do pomiarów
geometrycznych i obliczeń.

• Użytkownik danych obrazowych odpowiada za określenie dostawcy obrazu wymagań
dotyczących danych obrazowych, które są właściwe dla danego przypadku ich wykorzystania
(np. precyzja przestrzenna).

• Dostawca obrazu odpowiada za dostarczenie danych obrazowych, które spełniają wymagania
(np. precyzja przestrzenna) określone przez użytkownika danych obrazowych.

• Dostawca obrazu odpowiada za weryfikację, czy dostarczone dane obrazowe spełniają
wymagania (np. kalibrując aparat i wykonując testy z użyciem fantomów z wykorzystaniem
funkcji iPlan do pomiaru na zwykłych zasadach).

• Użytkownik danych obrazowych i dostawca obrazu muszą mieć świadomość, że ani firma
Brainlab, ani oprogramowanie nie mogą walidować ani zweryfikować konkretnych danych
obrazowych pacjenta, które w określonych przypadkach są stosowane wraz z iPlan.

Wstępne informacje o aplikacji iPlan
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3.1.2 Schemat pracy w programie iPlan

Informacje ogólne

Przykładowy schemat pracy podczas tworzenia planu leczenia w programie iPlan przedstawiono
niżej.
Aby uzyskać dostęp do etapów planowania przedstawionych w instrukcji, należy:
• Przeprowadzić zadania planowania w niżej przedstawionej kolejności, za pomocą obszaru

Navigator (patrz str. 56).
• Wybrać zadania planowania w preferowanej kolejności, wykorzystując iPlan Navigator (patrz

str. 57).
UWAGA. Można także pominąć zadania, które nie są wymagane dla bieżącego planowania
leczenia.
 

Standardowy instrukcja

Etap planu lecze-
nia

Etap planowania Patrz

Dane obrazowe
Skanowanie pacjenta Instrukcje dotyczące ska-

nowania

Wczytywanie/importowanie danych Str. 21

Planowanie

Widok i dopasowanie Str. 69

Punkty Rejestracji Str. 107

Fuzja obrazów Str. 119

Tworzenie obiektów Str. 135

Zaawansowane planowanie obiektu Str. 172

Mapowanie BOLD MRI Str. 179

Wykrywanie struktur włóknistych Str. 199

Planowanie trajektorii Str. 213

Etapy końcowe
Zapisanie planu leczenia Str. 249

Eksportowanie planu leczenia Str. 255

PRZEGLĄD APLIKACJI
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3.2 Interfejs użytkownika
Ekran główny

Informacje ogólne

Ekran główny jest wyświetlany po wybraniu zadania planowania z obszaru Navigator (patrz str.
56) lub iPlan Navigator (patrz str. 57).

Układ ekranu

① ②

④

③

⑤
Rysunek 23 

Nr Objaśnienie Patrz

① Obszar planowania, w którym wyświetlane są widoki obrazów. Str. 61

② Funkcje paska narzędzi. Str. 63

③ Obszar Navigator. Str. 56

④ Obszar funkcji. Str. 57

⑤ Karty zakładek do wyboru opcji wyświetlania dla każdego etapu planowa-
nia. Str. 60

Interfejs użytkownika
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3.2.1 Okna dialogowe

Informacje ogólne

Po wybraniu pewnych funkcji otwiera się oddzielne okno dialogowe, w którym można zdefiniować
różne ustawienia.

Układ ekranu (przykład)

Rysunek 24 

Funkcje ogólne

Funkcja Objaśnienie

OK Zapisuje zmiany i zamyka okno dialogowe.

Cancel Zamyka okno dialogowe bez zapisywania zmian.

PRZEGLĄD APLIKACJI
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3.2.2 Obszar Navigator

Układ

①
②
③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

Rysunek 25 

Nr Objaśnienie

① Otwiera iPlan Navigator, aby można było wybrać zadania planowania w dowolnej kolej-
ności (patrz str. 57).

② Otwiera kolejne zadanie planowania.

③ Kolejne zadanie planowania (zaznaczone na niebiesko).

④ Bieżące zadanie planowania (zaznaczone na żółto).

⑤ Nazwisko pacjenta, ID oraz nazwa planu leczenia.

⑥ Otwiera instrukcję obsługi oprogramowania iPlan w formacie PDF. 

⑦ Minimalizuje okno iPlan tak, że jest ono tylko otwarte w tle.

⑧ Wyłącza oprogramowanie iPlan (patrz str. 267).

Wybór zadania planowania

Opcje

Aby przejść do kolejnego zadania planowania, kliknąć Next.

Aby otworzyć iPlan Navigator w celu wybrania kolejnego zadania planowania, kliknąć Go to...

Interfejs użytkownika
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3.2.3 iPlan Navigator

Układ ekranu

①

②

Rysunek 26 

Nr Objaśnienie

①
Dostępne zadania planowania:
Zakończone zadania planowania są oznaczone znacznikiem.

② Opis wybranego zadania planowania.

UWAGA. Jeśli zadanie jest zaznaczone na szaro, nie jest dostępne. Może to wynikać z faktu, że
nie jest przeznaczone dla załadowanych danych lub ponieważ funkcja ta nie jest objęta licencją
użytkownika.
 

Wybór zadania planowania

Opcje

Aby otworzyć zadanie planowania, wybrać zadanie i kliknąć OK lub dwukrotnie kliknąć zadanie.

Aby opuścić iPlan Navigator bez wybierania zadania, kliknąć Cancel.
Nastąpi powrót do poprzedniego ekranu.

PRZEGLĄD APLIKACJI
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3.2.4 Obszar funkcji

Informacje ogólne

Rysunek 27 
Funkcje specyficzne dla każdego zadania planowania są dostępne w obszarze funkcji. Przykład
poniżej przedstawia obszar funkcji dla zadania planowania Registration Points. 

Widoczność zaplanowanej zawartości

Symbol oka obok każdego wpisu na liście wskazuje, czy zaplanowana zawartość (np. punkt
rejestracji lub utworzony obiekt) jest widoczna na widokach obrazów.

Opcje

Ikona ta jest wyświetlana po dodaniu elementu do listy. Oznacza, że zaplanowana za-
wartość nie została jeszcze dodana do widoków obrazów (np. za pomocą pozycjono-
wania punktu rejestracji na obrazie).

Po dodaniu planowanej zawartości do widoku obrazu wyświetlana jest ikona przedsta-
wiająca otwarte oko, co oznacza, że planowana zawartość jest widoczna.
Aby ukryć zawartość, należy kliknąć symbol oka.

Ikona przedstawiająca oko zamknięte oznacza, że zaplanowana zawartość została
ukryta.
Aby ponownie pokazać zawartość, należy kliknąć symbol oka.

Interfejs użytkownika
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Dostosowywanie właściwości i koloru planowanej zawartości

Opcje

Kliknięcie ikony koloru obok wpisu na liście otwiera ok-
no dialogowe Select Color, w którym można wybrać
kolor dla zaplanowanej zawartości. 
Należy wybrać kolor z palety i kliknąć OK, aby go po-
twierdzić.

Kliknięcie ikony właściwości obok wpisu na liście otwie-
ra okno dialogowe Properties, w którym można zmody-
fikować nazwę/kolor dla zaplanowanej zawartości. 
Zdefiniować nazwę i wybrać kolor z palety.
Aby potwierdzić wybór, kliknąć OK.
UWAGA. Dodatkowe ustawienia dostępne dla poszcze-
gólnych etapów planowania opisano w odpowiednich
rozdziałach.
 

UWAGA. Jeśli funkcja Advanced 3D jest aktywna, nie-
które obiekty mogą być wyświetlane w kolorze specjal-
nym (patrz str. 97).
 

Funkcje ogólne

W zależności od wybranego etapu planowania, w obszarze funkcji mogą być dostępne
następujące funkcje ogólne:

Funkcja Objaśnienie

Undo/Redo Cofnięcie lub ponowienie modyfikacji wprowadzonych do zadania plano-
wania.

Pasek postępu Obecny dla niektórych operacji (np. otwieranie planu leczenia). Operacje
te można przerwać, klikając Cancel (pod paskiem postępu).

UWAGA. Funkcje właściwe dla każdego etapu planowania opisano wraz z odpowiednim etapem
planowania.
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3.2.5 Karty zakładek

Informacje ogólne

Karty zakładek umożliwiają wybór opcji przeglądania dla strefy planowania. Wybór kart zakładek
zależy od aktualnego etapu planowania.

Dostępne karty zakładek

Rysunek 28 
• Overview (str. 83).
• 4 Views, 8 Views i 9 Views (str. 86).
• X-ray Images (str. 88).
• Other Images (str. 89).
• Multiple Sets (str. 90).
• Plan Content (str. 91).

UWAGA. Inne karty zakładek charakterystyczne dla danego zadania planowania opisane są
razem z danym zadaniem.
 

Interfejs użytkownika
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3.2.6 Widoki obrazów w obszarze planowania

Informacje ogólne

Obrazy zawarte w planie leczenia są wyświetlane w różnych widokach w strefie planowania.
Większość funkcji planowania można wykonać bezpośrednio z widoków obrazu.

Układ strefy planowania

W zależności od wybranego zadania planowania i zakładki przeglądania możliwe są następujące
sposoby wyświetlania obrazów:
• Widok 3D
• Widoki przekrojów (osiowe, strzałkowe i czołowe)
• Rekonstrukcje lub skośne rekonstrukcje obrazów

①

②

③

④

Rysunek 29 

Objaśnienie obszaru planowania

Nr Objaśnienie

①

Przycisk strzałki: zapewnia dostęp do opcji konfiguracji widoku (patrz str. 74).
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Nr Objaśnienie

②

Widoki rekonstrukcji przedstawiają obrazy, które zostały odtworzone z pierwotnych prze-
krojów obrazu. W widokach rekonstrukcji wyświetlane są następujące informacje:

• Orientacja wskazana w pierwszym wierszu w nawiasie to orientacja, w jakiej zestaw
obrazów został pierwotnie pozyskany.

• Orientacja wskazana w drugim wierszu to odtworzony widok obrazu.
• Wyświetlany jest także rodzaj skanu (np. MR lub TK) oraz liczba identyfikująca zestaw

skanów (np. #1).

Widoki przekrojów pierwotnych przedstawiają przekroje obrazów w sposób, w jaki zostały
pierwotnie pozyskane (osiowy, czołowy lub strzałkowy). Na widokach przedstawiających
pierwotne przekroje obrazów wyświetlane są następujące informacje:

• W pierwszym wierszu znajdują się informacje na temat rodzaju skanu (np. MR lub TK),
liczba oznaczająca zestaw skanów (np. #1) oraz informacje o orientacji skanu.

• W drugim wierszu znajduje się numer bieżącego przekroju w zestawie skanów.

Orientacja specjalna wskazuje, że np. zestaw obrazów został ponownie wyrównany w
sposób opisany na str. 71 lub że został on zlokalizowany AC/PC. 

UWAGA. Orientacja niestandardowa nie jest dostępna dla widoków 2D, które przedsta-
wiają oryginalną orientację przekrojów.
 

UWAGA. Orientacje specjalne są wyświetlane wyłącznie w iPlan oraz oprogramowaniu
nawigacyjnym firmy Brainlab.
 

③

Litery na zewnętrznej krawędzi widoku wskazują orientację obrazu:
• A (przód) / P (tył),
• L (lewo) / R (prawo),
• H (głowa) / F (stopy).

④ Ikona pacjenta wskazująca orientację wyświetlanych obrazów.

Interfejs użytkownika
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3.2.7 Pasek narzędzi i przyciski funkcyjne

Informacje ogólne

W zależności od karty zakładki wybranej w obszarze planowania pasek narzędzi i widoki obrazów
mogą zawierać niżej wyszczególnione funkcje.
• Przyciski funkcyjne na szarym tle znajdują się na pasku narzędzi (patrz str. 225).
• Przyciski funkcyjne z czarnym tłem są dostępne w poszczególnych widokach obrazu.

Stosowanie tych przycisków wpływa wyłącznie na widok, w którym przycisk zostaje wybrany
(patrz str. 74).

Przyciski wyboru obrazu

Przycisk Objaśnienie Patrz

Slice and Image Set Selection: Wybiera obrazy do wyświetle-
nia w widokach planowania. Str. 226

Browse Slice: Przegląda przekroje jednego obrazu w kolejnoś-
ci rosnącej lub malejącej. Str. 235

Browse Slices: Przegląda przekroje wielu obrazów w kolejnoś-
ci rosnącej lub malejącej. Str. 235

• W widokach rekonstrukcji użycie przycisku Depth Scrolling
umożliwia przewijanie rekonstrukcji skanów wzdłuż osi wska-
zywanej przez ikonę pacjenta (przedstawionej w lewym do-
lnym rogu widoku obrazu).

• W widokach przekrojów użycie funkcji Slice scrolling umożli-
wia przewijanie dostępnych przekrojów.

Str. 235

Przyciski okna przeglądu obrazu

Przycisk Objaśnienie Patrz

Options: Dostęp do zaawansowanych opcji przeglądania. Str. 227

Pan and Recenter: Ponownie środkuje i wyświetla płaszczyzny pio-
nowe i poziome, których można użyć do regulacji płaszczyzn rekon-
strukcji.

Str. 236

Recenter View: Resetuje pozycję obrazu 3D w widoku, jeśli została
ona zmieniona za pomocą opcji przesuwania Str. 74

View Types: Wybiera typ widoku do wyświetlenia (np. płaszczyzny,
3D lub obiekty). Str. 78
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Przycisk Objaśnienie Patrz

View Orientation: Zmiana orientacji widoku. Str. 77

Composing Options: Weryfikuje przekroje dwóch obrazów z różnych
zestawów obrazów, które zostały połączone. Str. 80

Przyciski Zoom

Przycisk Objaśnienie Patrz

Zoom In/Out: Powiększa lub pomniejsza obraz. Str. 237

Full Screen: Powiększa aktualny widok na pełen ekran. Str. 76

Przyciski okienkowania

Przycisk Objaśnienie Patrz

Windowing: Dostosowuje rozkład poziomu szarości na wy-
świetlanych obrazach. Str. 238

Advanced Windowing: Dostarcza zaawansowanych opcji do-
stosowywania rozkładu wartości szarości, Hounsfielda, lub SUV
dla wybranego obrazu. 

Str. 239

Pomiar i przyciski funkcji etykietowania

Przycisk Objaśnienie Patrz

Measure Hounsfield Units: Mierzy jednostki Hounsfielda w maksy-
malnie trzech punktach przekroju obrazu (dostępne dla zestawów ob-
razów TK). 

Str. 243

Measure Values: Mierzy wartość (np. szarość lub SUV) w maksymal-
nie trzech miejscach na przekroju obrazu (dostępne dla zestawów ob-
razów SPECT lub PET).

Str. 243

Measure Distances: Mierzy odległość pomiędzy maksymalnie trzema
parami punktów na przekroju obrazu. Str. 245

Measure Angles: Mierzy kąt pomiędzy trzema punktami na przekroju
obrazu. Str. 245

Interfejs użytkownika
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Przycisk Objaśnienie Patrz

Add/Remove Points: Dodaje i usuwa punkty na zestawie obrazów. Str. 246

Dodatkowe przyciski

Przycisk Objaśnienie Patrz

Screenshot: Wykonuje zrzut ekranu wyświetlanych widoków i okien
dialogowych. Str. 248

Save Treatment Plan: Zapisuje zmiany w bieżącym planie leczenia. Str. 249
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3.2.8 Skróty myszy/klawiaturowe

skróty podstawowe

Skrót Działanie

Rolka myszy
Za pomocą strzałek w górę i w dół na klawiatu-
rze można przewijać do przodu lub do tyłu po
jednym przekroju

Przewija obrazy przekrój po przekroju.

Rolka myszy + SHIFT
Można także użyć klawiszy Pg Up/Pg Dn na
klawiaturze do przewijania do przodu/do tyłu o
trzy przekroje.

Przewija obrazy w odstępach co trzy lub sie-
dem przekrojów (w zależności od zakładki 4
Viewslub 8 Views).

Prawy przycisk myszy W widoku 3D reguluje obiekt 3D w górę, dół,
lewo, prawo.

CTRL + lewy przycisk myszy Działa jak funkcja Pan and Recenter (patrz
str. 236).

CTRL + rolka myszy Powiększa i pomniejsza obrazy (patrz str.
237).

Dwukrotne kliknięcie punktu wymienionego w
obszarze funkcji.
Po dwukrotnym kliknięciu trajektorii z listy, widok
zostaje wyśrodkowany do punktu docelowego
danej trajektorii

Wyśrodkowuje ponownie widok na określo-
nym punkcie, np. punkcie rejestracji.

Dwukrotne kliknięcie obiektu/obszaru skanowa-
nia wymienionego w obszarze funkcji.

Wyśrodkowuje ponownie widok na środku
obiektu/obszaru skanowania.

Dwukrotne kliknięcie na oznakowanym punkcie
w zakładce Plan Content (patrz str. 91).
Przykładowo po otworzeniu zakładki Overview
widoki są wyśrodkowane na wybranym punkcie.

Wyśrodkowuje ponownie widok na oznakowa-
nym punkcie (patrz str. 246).

Dwukrotne kliknięcie na zestawie obrazów w za-
kładce Plan Content (patrz str. 91).
Po otwarciu np. zakładki Overview w widokach
przedstawiony jest wybrany zestaw obrazów.

Wybiera zestaw obrazów do wyświetlenia w
widokach.

Klawisz Print Screen Tworzy zrzut ekranu aktualnego ekranu.

CTRL + S Zapisz plan

CTRL + Z Cofnij

CTRL + Y Powtórz

CTRL + 0 Resetuje widok (powiększenie i wyśrodkowa-
nie).

Skróty dostępne w etapach planowania

Zadanie Planowania Skrót Działanie

Tworzenie obiektów

Kliknięcie prawym przyciskiem my-
szy na obszarze do wyczyszczenia.

Czyści obszar utworzony za po-
mocą funkcji Brush (patrz str.
141).

Dwukrotne kliknięcie widoku.
(Okno dialogowe Band Threshol-
ding, patrz str. 150).

Ogniskowanie obszaru skano-
wania (ROI).

Interfejs użytkownika

66 Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0



Zadanie Planowania Skrót Działanie

Fuzja obrazów

Kliknąć lewym przyciskiem myszy i
przesunąć mysz w lewo/ prawo,
aby przełączać się pomiędzy obra-
zami niebieskimi/ pomarańczowy-
mi.

Przełącza pomiędzy obrazami
pomarańczowymi i niebieskimi.

Planowanie punktów re-
jestracji

ALT i kliknięcie lewym przyciskiem
myszy.
Zwolnić klawisz ALT i kliknąć le-
wym przyciskiem myszy, aby dosto-
sować położenie danego punktu.

Dodanie nowego punktu rejes-
tracji.

Wszystkie zadania pla-
nowania, gdzie opcja
Add/ Remove Points
jest dostępna (patrz str.
246).

ALT i kliknięcie lewym przyciskiem
myszy.
Zwolnić klawisz ALT i kliknąć le-
wym przyciskiem myszy, aby dosto-
sować położenie danego punktu.

Dodanie nowego punktu ozna-
kowanego.

PRZEGLĄD APLIKACJI
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Interfejs użytkownika
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4 WIDOK I DOPASOWANIE
4.1 Wprowadzenie
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Zadanie View and Adjustment zawiera zakładki, na których można przeglądać wszystkie obrazy
pacjentów i konfigurować opcje widoku. To zadanie planowania można wybrać w dowolnym
momencie planowania, aby wyświetlić zaplanowaną treść zawartą w planie leczenia. 

WIDOK I DOPASOWANIE
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4.1.1 Funkcje Widoku i dopasowanie

Ekran główny

Rysunek 30 

Dostępne funkcje

Funkcja Objaśnienie Patrz

Align Zmiana pozycji obrazów w widoku. Str. 71

Reset Przywrócenie pozycji obrazu. Str. 71

Import Dodawanie obrazów (np. zrzuty ekranu) do planu le-
czenia i eksportowanie ich oddzielnie.

Str. 72

Export All Str. 73

Bone in 3D Wyświetlanie powierzchni kości w widoku 3D. Str. 84

Wprowadzenie
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4.2 Przegląd i dopasowanie obrazów
Ustawianie obrazów

Informacje ogólne

Jeśli ustawienie obrazów wyświetlonych w widoku nie odpowiada użytkownikowi, obrazy można
ustawić ponownie za pomocą opcji Image Set Alignment w obszarze Functions.

Ustawianie obrazów

① ② ③

Rysunek 31 

Etapy

1. Kliknąć Align w obszarze Functions.

2.

Aby przesunąć obraz w górę, w dół, w lewo lub w prawo, należy umieścić mysz
w środku obrazu, dopóki nie wyświetli się symbol myszy w postaci dłoni ①.
Przeciągnąć obraz do żądanej pozycji.
Aby obrócić obraz, umieścić mysz poza obrazem, dopóki nie wyświetli się sym-
bol myszy w postaci dłoni ze strzałką ②.Dostosować rotację zgodnie z potrze-
bą.

Podczas wyrównywania obrazów informacje o obrazie w prawym, górnym rogu widoku ③
wskazują, że widok jest orientacją „specjalną”. Orientacja specjalna będzie wyświetlana
wyłącznie w oprogramowaniu iPlan i aplikacjach chirurgii wspomaganej obrazem firmy
Brainlab, które obsługują tą funkcję.

Ponowne ustawianie orientacji

Kliknięcie Reset powoduje przywrócenie oryginalnej orientacji zestawu przekrojów.

WIDOK I DOPASOWANIE
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4.2.1 Importowanie i eksportowanie obrazów

Informacje ogólne

W sekcji Images obszaru funkcji można dodać takie obrazy jak zrzuty ekranu, zdjęcia itp. w
różnych formatach (np. BMP, PNG, JPEG itp.) do planu leczenia i wyeksportować je do dalszego
użycia. Obrazy te można przeglądać w komputerze. 

Importowanie obrazów

Rysunek 32 

Etapy

1. Otworzyć zakładkę Other Images (patrz str. 89).

2. Kliknąć Import w obszarze funkcji.

3. W oknie dialogowym Browse należy wybrać plik obrazowy.

4.
Kliknąć OK, aby importować plik.
Następnie obraz jest dostępny w zakładce Other Images.

UWAGA. Za pomocą opcji Import można importować różne obrazy w różnych formatach i z
dowolnego źródła, np. zrzuty ekranów. Z tego powodu każdy importowany plik jest oznaczony za
pomocą napisu w kolorze czerwonym „Uncontrolled Information”. Sprawdzić, czy obraz jest
odpowiedni dla bieżącego pacjenta.
 

Przegląd i dopasowanie obrazów
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Eksportowanie obrazów

Funkcje eksportu są dostępne bezpośrednio po utworzeniu zrzutów ekranu lub zaimportowaniu
zewnętrznego obrazu za pomocą funkcji Import.

Rysunek 33 

Etapy

1. Aby wyeksportować wszystkie zrzuty ekranów lub obrazy, kliknąć opcję Export All.

2. W oknie dialogowym Browse należy wybrać lokalizację, do której zostaną eksportowane
obrazy.

3. Kliknąć OK, aby eksportować plik lub pliki.

WIDOK I DOPASOWANIE
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4.3 Konfigurowanie widoków
Przyciski widoku

Informacje ogólne

Podczas planowania można użyć przycisków znajdujących się na widokach obrazów w celu
skonfigurowania różnych opcji widoku. W ten sposób można modyfikować konkretny widok w
zakładce widoku.
Opis konfigurowania widoku przedstawiony w tym rozdziale jest ważny we wszystkich etapach
planowania.

Dostęp do przycisków widoku

Etap

Kliknąć przycisk strzałki w lewym górnym rogu widoku.
UWAGA. Przyciski widoku są domyślnie nieaktywne.
 

Rysunek 34 

Dostępność przycisków

Dostępność przycisków w znacznym stopniu zależy od widoku i wybranej zakładki widoku.

View Types (str. 78)

View Orientation (str. 77)

Composing Options (str. 80)

Konfigurowanie widoków
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Full Screen (str. 76)

Browse Slice (str. 235)

Recenter View: Resetuje pozycję obrazu 3D na widoku, jeśli został zmieniony za po-
mocą panoramowania

Advanced Windowing (str. 239)

Slice and Image Set Selection (str. 226)

WIDOK I DOPASOWANIE
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4.3.1 Pełny ekran

Informacje ogólne

Przycisk Full Screen jest dostępny w każdym widoku i pozwala na wyświetlanie widoku w trybie
pełnoekranowym.

Uaktywnianie pełnego widoku

① ②

Rysunek 35 

Etapy

1. Kliknąć Full Screen w dowolnym widoku, aby wyświetlić widok w trybie pełnoe-
kranowym ①.

2. Kliknąć ponownie Full Screen, aby przywrócić poprzedni sposób wyświetlania ekranu ②.

Konfigurowanie widoków
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4.3.2 Orientacja widoku

Informacje ogólne

W niektórych widokach przycisk View Orientation umożliwia zmianę orientacji widoku.

Wybór orientacji widoku

① ②

Rysunek 36 

Etapy

1.

Kliknąć View Orientation, aby wyświetlić opcje orientacji.
• Opcje widoku przekroju ①.
• Opcje widoku 3D ②.

UWAGA. Dodatkowe opcje widoku przekroju są dostępne, jeśli utworzono
obiekty w wysokiej rozdzielczości w Object Planning (patrz str. 153).
 

2.
Wybrać orientację.
Widok zostaje odpowiednio zaktualizowany.

WIDOK I DOPASOWANIE
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4.3.3 Typy widoku

Informacje ogólne

W przypadku widoków 3D przycisk View Type umożliwia wybór typu widoku 3D, który zostanie
wyświetlony (płaszczyzny, 3D, obiekty).
W zależności od konfiguracji systemu dostępne są różne opcje wizualizacji (patrz str. 97).

Definiowanie typu widoku

Rysunek 37 

Etapy

1. Kliknąć View Types, aby wyświetlić opcje typu widoku (patrz str. 79).

2.

Wybrać typ widoku.
Widok zostaje odpowiednio zaktualizowany.
UWAGA. Można wybrać płaszczyzny, które mają zostać wyświetlone (osiowa, czołowa,
strzałkowa), oraz czy wyświetlać obiekty 3D w zakładce Viewing Options za pomocą
przycisku Options (patrz str. 229).
 

Konfigurowanie widoków
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Opcje typu widoku

Opcje

①

②

①

②
Kliknięcie Planes powoduje wyświetlenie obiektów podda-
nych segmentacji ② i rekonstrukcji płaszczyzn ①.
UWAGA. Położenie płaszczyzn zmienia się odpowiednio do
wszystkich zmian wykonanych w widoku 2D.
 

Kliknięcie 3D powoduje wyświetlenie trójwymiarowego wi-
doku całego obszaru skanu, w tym wszystkich zaplanowa-
nych obiektów.

Kliknięcie Objects powoduje wyświetlenie trójwymiarowego
widoku wszystkich zaplanowanych obiektów.

UWAGA. Bardziej zaawansowane opcje przeglądania 3D, patrz str. 97.
 

WIDOK I DOPASOWANIE
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4.3.4 Opcje składania

Informacje ogólne

Przycisk Composing Options umożliwia weryfikację dwóch przekrojów obrazów z różnych
zestawów danych, które zostały połączone.
UWAGA. Przycisk ten jest dostępny wyłącznie w górnym lewym widoku i dolnych widokach
zakładki Multiple Sets (gdzie wyświetlane są odpowiednie przekroje obrazów z różnych
zestawów danych).
 

Wybór opcji składania

Rysunek 38 

Etapy

1. Kliknąć Composing Options, aby wyświetlić dostępne opcje.

2.

Wybrać opcję składania.
Widok zostaje odpowiednio zaktualizowany.
UWAGA. Opcje składania opisane są od str. 80.
 

Opcja Spy Glass

Kliknąć Spyglass, aby porównać zdefiniowany obszar przekroju referencyjnego (przekrój z
górnego prawego widoku) z przekrojem w bieżącym widoku obrazu. 

①

①

Rysunek 39 

Opcje

Ustawić ramkę ① nad odpowiednim obszarem i zweryfikować referencyjne i bieżące przekroje
obrazów, porównując obszar wewnątrz ramki i na jej krawędziach.

Konfigurowanie widoków
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Opcje

W celu zmiany rozmiaru ramki należy użyć kursora myszy, kliknąć i przeciągnąć krawędź ramki.

Opcja Amber/Blue

Kliknąć Amber/Blue, aby porównać szczegóły na całym referencyjnym przekroju obrazu (przekrój
z górnego prawego widoku) z przekrojem w bieżącym widoku obrazu. Referencyjny przekrój
obrazu (pomarańczowy) i przekrój w aktualnie wybranym widoku obrazu (niebieska) są na siebie
nałożone.

Rysunek 40 

Opcje

Umieścić kursor myszy nad obrazem i przeciągnąć w prawo, aby wyświetlić więcej informacji o
referencyjnym przekroju obrazu.

Przeciągnąć mysz kursor w prawo, aby wyświetlić więcej informacji o bieżącym przekroju obra-
zu.

Opcje nakładania

Kliknąć Overlay, aby nałożyć na siebie dwa różne zestawy obrazów. Można nakładać obrazy
wykonane różnymi technikami, aby zobaczyć dane czynnościowe wyświetlone w danych
anatomicznych (np. obrazy T1 i PET). Po wyborze tej opcji przekrój obrazu w aktualnie wybranym
widoku jest nałożona na referencyjny przekrój obrazu (przekrój z górnego prawego widoku).

Rysunek 41 

WIDOK I DOPASOWANIE
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Opcje

Umieścić kursor myszy nad obrazem i przeciągnąć w prawo, aby wyświetlić więcej informacji o
przekroju obrazu w aktualnie wybranym widoku.

Przeciągnąć mysz kursor w prawo, aby wyświetlić więcej informacji o referencyjnym przekroju
obrazu.

UWAGA. Referencyjny przekrój obrazu jest zawsze wyświetlany z taką samą intensywnością,
natomiast przekrój obrazu w aktualnie wybranym widoku stopniowo się zmienia od lewej
(niewidoczna) do prawej (pełna intensywność).
 

Wyłączanie opcji składania

Kliknięcie opcji Off spowoduje wyłączenie Composing Options.

Konfigurowanie widoków
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4.4 Zakładki przeglądu obrazu
Zakładka Przegląd

Układ ekranu

Zakładka Overview wyświetla przegląd wybranego zestawu obrazów.

①

② ③

④①

② ③

④

Rysunek 42 

Nr Objaśnienie

① Widok strzałkowy wybranego przekroju.

② Widok 3D oparty na wybranym planie leczenia.

③ Widok osiowy wybranego przekroju.

④ Widok czołowy wybranego przekroju.

WIDOK I DOPASOWANIE
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Umieszczanie kształtu 3D

Model trójwymiarowy można obracać i dostosowywać w widoku 3D, aby obejrzeć go z różnej
perspektywy. Opcje zależą od pozycji kursora myszy w widoku.

Rysunek 43 

Pozycja kursora myszy Opcja obrotu

Środkowa część widoku Użyć kursora w kształcie rączki z zakrzywioną strzałką do
obrócenia trójwymiarowego modelu w dowolnym kierunku.

Lewa, prawa, górna, dolna część
widoku

Strzałka wskazuje kierunek, w którym można przesunąć mo-
del trójwymiarowy.

Narożniki widoku Zagięta strzałka wskazuje kierunek, w którym można pochy-
lić model (w lewo lub prawo).

UWAGA. Można dopasować orientację i typ obrazu 3D, który ma być wyświetlony za pomocą
przycisków View Options i View Types.
 

Wyświetlanie powierzchni kości

Po zaznaczeniu pola Bone in 3D w obszarze funkcji (lub wybraniu typu widoku Bone/Vessels dla
zaawansowanego widoku 3D) powierzchnia kości oparta na obrazach TK jest wyświetlana na
widoku 3D ①. 
Jeśli nie wybrano tej opcji, wyświetlany jest standardowy model 3D (z tkanką miękką) ②.

① ②

Rysunek 44 

Zakładki przeglądu obrazu
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UWAGA. Opcja ta jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy wybrano obrazy TK.
 

WIDOK I DOPASOWANIE
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4.4.1 Zakładki widoku przekroju

Układ ekranu

Rysunek 45 
Zakładki widoku przekroju wyświetlają kolejne przekroje w widoku osiowym, czołowym lub
strzałkowym z wybranego zestawu obrazów. Przykład poniżej przedstawia zakładkę 4 Views. 

Zakładki przeglądu obrazu
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Przeglądanie 8 i 9 kolejnych przekrojów

①

Rysunek 46 
Zakładki 8 Views i 9 Views dostępne są w niektórych zadaniach planowania. Można oglądać
utworzone obiekty na ośmiu lub dziewięciu kolejnych przekrojach obrazów. W zakładce 8 Views
można także wyświetlić widok 3D obiektu, klikając bezpośrednio dolny lewy widok. Kształt można
dowolnie obracać wokół każdej osi (patrz str. 84). 
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4.4.2 Zakładka X-ray Images

Układ ekranu

Jeśli załadowane dane pacjenta zawierają dane w formie zdjęć rentgenowskich, są one
wyświetlane w oddzielnej zakładce X-ray Images.

① ②

Rysunek 47 

Nr Objaśnienie

① Pierwszy wiersz wskazuje rodzaj obrazu oraz numer określający obraz (np. #1).

② W drugim wierszu znajduje się numer bieżącego obrazu w zestawie obrazów.

UWAGA. Obsługiwane są standardowe obrazy rentgenowskie i DSA.
 

Zakładki przeglądu obrazu
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4.4.3 Zakładka Other Images

Układ ekranu

W przypadku załadowania różnych obrazów (patrz str. 72) są one wyświetlane w zakładce Other
Images. 

① ②

Rysunek 48 

Nr Objaśnienie

① Pierwszy wiersz wskazuje rodzaj obrazu (w tym przypadku jest to OT, co oznacza inny
obraz) oraz numer określający obraz (np. #1).

② Drugi wiersz wskazuje numer bieżącego obrazu w zestawie obrazów.

WIDOK I DOPASOWANIE
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4.4.4 Zakładka Multiple Sets

Informacje ogólne

Zakładka Multiple Sets wyświetla wiele zestawów obrazów, które zostały połączone, co pozwala
na jednoczesne przeglądanie zaplanowanej zawartości w różnych zestawach obrazów. 
UWAGA. W zadaniu planowania View and Adjustment można także przeglądanie wiele
zestawów obrazów nawet, jeśli nie zostały poddane fuzji. W innych zadaniach planowania, np.
Object Creation, zestawy obrazów muszą najpierw zostać poddane fuzji, zanim możliwe będzie
przeglądanie wielu zestawów.
 

Układ ekranu

①④

③ ②

Rysunek 49 

Nr Objaśnienie

①

Powoduje wyświetlenie przekroju z bieżącego zestawu obrazów.
Jest to referencyjny przekrój obrazu dla przekrojów wyświetlonych w innych widokach ob-
razu. Inne widoki przedstawiają przekroje z zestawów obrazów połączonych z pierwszym
zestawem.

② Wyświetla efekt nałożenia zestawu obrazów referencyjnych ① lub innych dostępnych
zestawów obrazów, które można wybrać za pomocą Slice and Image Set Selection
(patrz str. 226).
W przypadku regulowania pozycji przekroju obrazów za pomocą np. funkcji Pan and Re-
center, przekroje na innych widokach zostaną również odpowiednio wyregulowane.

③

④

Zakładki przeglądu obrazu
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4.5 Zakładka Plan Content
Przegląd ogólny

Układ ekranu

Zakładka Plan Content zawiera drzewo danych przedstawiające zestawy obrazów i zaplanowaną
zawartość (np. obiekty 3D, oznakowane punkty, trajektorie, itp.) zawarte w planie leczenia.
Aby rozwinąć część drzewa danych w celu wyświetlenia zawartych w nim danych pacjenta,
kliknąć odpowiednią ikonę „+”.

①

②

Rysunek 50 

Nr Objaśnienie

①

Wyświetla foldery w strukturze katalogów, które posiadają całą zaplanowaną zawartość
znajdującą się w planie leczenia (patrz str. 94).
Wyświetlane są także foldery zawierające wszystkie zestawy obrazów zawarte w planie
leczenia (patrz str. 92).

② Część Properties zawiera informacje o zestawie obrazów lub planowanej zawartości wy-
branej w ①.

WIDOK I DOPASOWANIE
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4.5.1 Zestawy obrazów

Przeglądanie i wybór zestawów obrazów

W zakładce Plan Content można przeglądać właściwości zestawów obrazów i wybrać zestaw
obrazów do wyświetlenia w dowolnym zadaniu planowania.

Etapy

1. Kliknąć ikonę obok folderu Image sets, aby wyświetlić dostępne zestawy obrazów.

2.

W celu wyboru należy kliknąć żądany zestaw
obrazów.
W sekcji Properties wyświetlane są następu-
jące informacje:
• Podgląd zestawu obrazów, który można

przewijać, aby zobaczyć przekroje obrazu.
• Informację o wybranym zestawie obrazów,

np. inne zestawy obrazów, które połączono z
wybranym zestawem, technikę zestawu ob-
razów, podtechnikę, itp.

• Signal-to-noise Ratio: Znany parametr ja-
kości obrazu. Wyświetlonej wartości można
użyć jako kryterium wyboru zestawu obra-
zów odpowiednich do np. segmentacji obiek-
tu. Im wyższa liczba, tym lepsza jakość ob-
razu. 

Podtechnika zestawu obrazów

W zakładce Plan Content można zdefiniować podtechnikę obrazu pochodzącego ze skanowania.
Program nawigacyjny skonfiguruje widoki trójwymiarowe zgodnie z techniką wykonania obrazu.
Dostępne są następujące podtechniki:
• CT: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (DTI Fractional Anistropy, anizotropia frakcyjna

DTI), ADC (DTI Apparent Diffusion Coefficient, współczynnik jawnej dyfuzji DTI), BOLD (Blood
Oxygen Level Dependent MR, MR zależny od poziomu tlenu we krwi).

• Nuclear Medicine: PET, SPECT

Objętość obiektów przedstawionych po prawej stronie zakładki Plan Content zależy od
zastosowanego algorytmu i może się różnić od wartości spodziewanej.

Zakładka Plan Content
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Definiowanie podtechniki

Rysunek 51 

Etapy

1. Kliknąć ikonę właściwości obok żądanego zestawu obrazów, aby otworzyć ok-
no dialogowe Properties.

2. Wybrać podtechnikę zestawu obrazów z listy rozwijanej w polu Submodality.

3. Kliknąć OK, aby zastosować ustawienia i zamknąć okno dialogowe.

WIDOK I DOPASOWANIE
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4.5.2 Zaplanowana zawartość

Wyświetlanie właściwości zaplanowanej zawartości

W zakładce Plan Content można przeglądać właściwości wszystkich zaplanowanych zawartości
zawartych w planie (np. obiekty, punkty rejestracji, itd.).

Etapy

1. Kliknąć ikonę obok folderu zaplanowanej zawartości, np. Objects.

2.

Wybrać i kliknąć element z listy.
W zależności od wyboru dokonanego w sekcji
Properties wyświetlane są różne informacje,
np.:
• podgląd 3D elementu,
• zestaw obrazów, w którym utworzono obiekt.

Kopiowanie do schowka

W niektórych zadaniach planowania wyświetlany jest przycisk Copy to Clipboard w zakładce
Plan Content pod informacjami o właściwościach. Funkcja ta umożliwia skopiowanie szczegółów
obiektu lub objętości ROI do schowka w systemie Windows, np. w celu przeniesienia do pliku
zewnętrznego.

Dostosowanie widoczności zaplanowanej zawartości

Symbol oka obok każdej pozycji w drzewie danych wskazuje, czy zaplanowana zawartość jest
widoczna w widokach obrazów.

Opcje

Ikona przedstawiająca oko otwarte oznacza, że zaplanowana zawartość jest widoczna.
Aby ukryć zawartość, należy kliknąć symbol oka.

Ikona przedstawiająca oko zamknięte oznacza, że zaplanowana zawartość została
ukryta. Kliknąć symbol oka, aby ponownie wyświetlić zaplanowaną zawartość.

Jeśli drzewo danych zawiera elementy aktywne i nieaktywne, u góry drzewa danych
wyświetlana jest ikona przymkniętego oka.

Dostosowanie koloru i właściwości zaplanowanej zawartości

W zakładce Plan Content można przeglądać i modyfikować właściwości zaplanowanej
zawartości.

Zakładka Plan Content
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Opcje

Kliknięcie ikony koloru obok wpisu na liście otwiera okno dialogowe Select Color, w
którym można wybrać kolor dla zaplanowanej zawartości (patrz str. 59).

Kliknięcie ikony właściwości obok wpisu na liście otwiera okno dialogowe Properties,
w którym można zmodyfikować nazwę zaplanowanej zawartości (patrz str. 59).

WIDOK I DOPASOWANIE
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5 ZAAWANSOWANE
FUNKCJE 3D

5.1 Wprowadzenie
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Funkcje Advanced 3D stanowią rozszerzenie funkcji Standard 3D jak opisano na str. 78. Można
teraz dokonać wyboru pomiędzy różnymi typami widoku 3D (np., Cerebrum, Maximum Intensity
Projection, Digital Radiography) zapewnianymi w menu typów widoku 3D. Dokonana zmiana
progu może zostać natychmiast wyświetlona w widoku 3D.
UWAGA. Dostępność funkcji Advanced 3D zależy od uruchomionej licencji. Na serwerze iPlan
NET funkcja ta jest dostępna wyłącznie po uruchomieniu „Advanced 3D Session”. Funkcja
Standard 3D jest dostępna nawet w przypadku braku licencji na funkcję Advanced 3D lub kiedy
jest ona niedostępna.
 

ZAAWANSOWANE FUNKCJE 3D
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5.2 Zaawansowane przeglądanie 3D
Typy widoku

Informacje ogólne

Wybrać menu View Types w 3D View. Więcej informacji dotyczących opcji przegląda-
nia – patrz str. 78.

Informacje o typach widoku

Przeglądanie Advanced 3D dostarcza dodatkowych typów widoków 3D w zależności od techniki
aktualnie wybranego zestawu danych. Typy widoku 3D można wybierać z rozwijanego menu w
oknie przeglądania 3D. Nazwa każdego typu widoku znajduje się obok ikony. Można łatwo
przełączać pomiędzy każdą z tych opcji przeglądania.

① ②

Rysunek 52 

Nr Opcje typu widoku

① Zestawy obrazów TK

② Zestawy obrazów MR

Zaawansowane przeglądanie 3D
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Opcje typu widoku zaawansowanego 3D

Ikona Typ widoku Objaśnienie

Planes

• Powoduje wyświetlenie rekonstrukcji płaszczyzn za pomocą wido-
ku osiowego, czołowego i strzałkowego z zestawu obrazów.

• Płaszczyzny można włączać i wyłączać w oknie dialogowym Vie-
wing Options (patrz str. 228).

• Funkcja jest dostępna z TK, MR, PET i zestawami obrazów uzys-
kanymi innymi technikami.

• Dla tego typu widoku dostępne jest progowanie Bone i Skin.
• Clipping Range i Cubic Cut nie są dostępne dla tego typu wido-

ku.
UWAGA. Pozycjonowanie płaszczyzn zmienia się zgodnie z wszel-
kimi regulacjami dokonanymi w widoku 2D (np. wyświetla środek
widoku osiowego, czołowego i strzałkowego).
 

Object

• Powoduje wyświetlenie trójwymiarowego widoku wszystkich za-
planowanych obiektów.

• W przypadku segmentowania Cerebrum (typ struktury „Cere-
brum”) będzie on wyświetlany tak jak każdy inny obiekt w tym ty-
pie widoku. Stopień przejrzystości można kontrolować za pomocą
suwaka w oknie dialogowym Properties.

• Funkcja jest dostępna z TK, MR, PET i zestawami obrazów uzys-
kanymi innymi technikami.

• Progowanie nie jest dostępne w przypadku tego typu widoku.
• Clipping Range i Cubic Cut nie są dostępne dla tego typu wido-

ku.

Cerebrum

• Powoduje wyświetlenie zaawansowanej wizualizacji 3D móżdżka
w widoku 3D. Funkcja ta jest dostępna po utworzeniu obiektu Ce-
rebrum (np. za pomocą funkcji autosegmentacji, jeśli jest dostęp-
na).

• Funkcja jest dostępna z TK, MR, PET i zestawami obrazów uzys-
kanymi innymi technikami. Wybrany zestaw obrazów musi zawie-
rać lub być połączony z zestawem zawierającym móżdżek podda-
ny segmentacji, ponieważ w innym wypadku typ widoku nie bę-
dzie dostępny dla wybranego zestawu obrazów.

• Progowanie nie jest dostępne w przypadku tego typu widoku.
• Cubic Cut i Clipping Range są dostępne dla tego typu widoku.
• Więcej informacji na temat tworzenia obiektu Advanced 3D Ce-

rebrum można znaleźć w opisie funkcji autosegmentacji, jeśli jest
dostępna:
- Utworzyć New Object, wybierając Cerebrum jako Structure

Type w zakładce Single Object/Multiple Objects.
- W przypadku zaawansowanego Cerebrum nie są dostępne op-

cje wyboru koloru oraz ustawienia stopnia przezroczystości.
Wybrany kolor mózgu jest wyświetlany wyłącznie, jeśli stosowa-
ny jest typ widoku Objects.

• Można przeglądać utworzony widok mózgu jako obiekt standar-
dowy za pomocą typu widoku Objects (wyłączyć obiekt Advan-
ced 3D Cerebrum), jeśli Cerebrum nie jest szczegółowy lub jest
niewystarczający z powodu:
- Wyświetlania artefaktów (np. artefakty renderowania 3D takie

jak np. brązowe kropki)
- Ograniczenia dotyczące danych (np. niska rozdzielczość lub

kontrast)
- Niedokładności segmentacji

ZAAWANSOWANE FUNKCJE 3D
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Ikona Typ widoku Objaśnienie

Cerebrum +
Bone Overlay

• Powoduje wyświetlenie szczególnych obiektów móżdżku z ota-
czającym widokiem konturu kości poddanej segmentacji.

• Funkcja jest dostępna z zestawem obrazów TK.
• Progowanie nie jest dostępne w przypadku tego typu widoku.
• Cubic Cut i Clipping Range są dostępne dla tego typu widoku.

UWAGA. Nałożony zarys kości pozostaje niezmieniony po zastoso-
waniu Clipping Range i Cubic Cut.
 

Cerebrum +
Skin Overlay

• Powoduje wyświetlenie szczególnych obiektów móżdżku z ota-
czającym widokiem konturu skóry poddanej segmentacji.

• Funkcja jest dostępna z zestawem obrazów MR.
• Progowanie nie jest dostępne w przypadku tego typu widoku.
• Cubic Cut i Clipping Range są dostępne dla tego typu widoku.

UWAGA. Nałożony zarys skóry pozostaje niezmieniony po zastoso-
waniu Clipping Range i Cubic Cut.
 

Bone/Vessels

• Umożliwia przeglądanie naczyń i struktury kości w widoku 3D.
• Funkcja jest dostępna z zestawem obrazów TK.
• Dla tego typu widoku dostępne jest progowanie Bone oraz Ves-

sels Highlighting.
• Cubic Cut i Clipping Range są dostępne dla tego typu widoku.

UWAGA. Struktury naczyń mogą nie być wystarczająco widoczne,
jeśli nie zostaną zastosowane dane CT Angio lub CT Contrast. W
takiej sytuacji należy ustawić próg Vessel Highlighting na 0%, tak
aby naczynia nie były podświetlone
 

Bone/Vessels
+ Skin Over-
lay

• Zapewnia kontur kości i skóry w widoku 3D.
• Funkcja jest dostępna z zestawem obrazów TK.
• Dla tego typu widoku dostępne jest progowanie Bone i Skin oraz

Vessels Highlighting.
• Clipping Range lub Cubic Cut są dostępne dla tego typu wido-

ku.

Skin

• Powoduje wyświetlenie skonstruowanego obrazu 3D powierzchni
skóry.

• Funkcja jest dostępna z TK, MR i zestawami obrazów uzyskany-
mi innymi technikami.

• Dla tego typu widoku dostępne jest progowanie Skin.
• Clipping Range i Cubic Cut są dostępne dla tego typu widoku.

Digital Radio-
graphy (DRR)

• Umożliwia przeglądanie zrekonstruowanych cyfrowo obrazów ra-
diograficznych w formie 3D.

• Funkcja jest dostępna z zestawem obrazów TK.
• Progowanie nie jest dostępne w przypadku tego typu widoku.
• Dostępna jest funkcja Clipping Range, ale funkcja Cubic Cut nie

jest dostępna dla tego typu widoku.

Vessels

• Powoduje wyświetlenie samych naczyń w widoku 3D.
• Funkcja jest dostępna z zestawem obrazów MR.
• Dla tego typu widoku dostępna jest opcja Vessels Highlighting.
• Clipping Range i Cubic Cut są dostępne dla tego typu widoku.

UWAGA. Struktury naczyń mogą nie być wystarczająco widoczne,
jeśli nie zostaną zastosowane dane MR Angio lub MR Contrast. W
takiej sytuacji powinno się wybrać inne typy (np. płaszczyzny).
 

Zaawansowane przeglądanie 3D
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Ikona Typ widoku Objaśnienie

Maximum In-
tensity Pro-
jection (MIP)

• Umożliwia wizualizację objętości danych 3D powodującą projek-
cję wokseli w płaszczyźnie wizualizacji z maksymalnym natęże-
niem wzdłuż kierunku wyświetlania.

• Funkcja jest dostępna z TK, MR, PET i zestawami obrazów uzys-
kanymi innymi technikami.

• Progowanie nie jest dostępne w przypadku tego typu widoku.
• Dostępna jest funkcja Clipping Range, ale funkcja Cubic Cut nie

jest dostępna dla tego typu widoku.
UWAGA. Konieczne jest przycięcie obiektu kości w celu wyświetle-
nia naczyń w obrazach TK. Można to zrobić w Options > 3D Clip-
ping, wybierając opcję Clipping, a następnie dostosowując ramkę
znajdującą się na widoku.
 

Środki ostrożności związane z typem widoku Advanced 3D

W zależności od rozdzielczości obrazu, kontrastu i anatomii konkretnego pacjenta
kluczowe warunki anatomiczne mogą nie być widoczne lub być widoczne jako
zamaskowane w renderingach 3D. Renderowane struktury 3D muszą zawsze zostać
zweryfikowane na rekonstrukcjach 2D lub oryginalnych przekrojach. Aby uzyskać
dodatkowe informacje, patrz str. 102.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE 3D
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5.2.1 Równoległe wyświetlanie obrazów 2D/3D

Informacje ogólne

Pozycja środkowa widoku 2D wyświetlany jest jako niebieski/ żółty krzyżyk 2D ② na
rekonstrukcjach 2D lub przekrojach, kiedy równolegle wyświetlany jest mały niebieski krzyżyk 3D
① (z trzema osiami) na widoku 3D (np. kiedy przycisk ikony Pan/Recenter jest uruchomiony lub
podczas naciskania klawisza Ctrl w celu uruchomienia podobnych funkcji). Więcej opcji
środkowania widoku (patrz str. 236).

Dostęp do środka widoków 2D

②

①

Rysunek 53 
Dostęp do małego niebieskiego krzyżyka 3D ① można uzyskać w następujący sposób:

Opcje

Wybór ikony Pan/Recenter.

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Ctrl na klawiaturze.

UWAGA. Mały niebieski krzyżyk 3D ① jest widoczny wyłącznie w sytuacji, kiedy wciśnięty jest
klawisz Ctrl.
 

Zaawansowane przeglądanie 3D
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5.3 Zaawansowane progowanie 3D
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

W przypadku Advanced 3D Thresholding wartość progowa definiowana jest interaktywnie z
wykorzystaniem regulowanych suwaków znajdujących się na renderowanym widoku 3D. Więcej
informacji dotyczących 3D Thresholding (patrz str. 232).

Stosowanie funkcji progowania 3D

W tym widoku można dokonać wyboru progowania dla opcji Bone i Skin, a także dla opcji
Vessels Highlighting.

Rysunek 54 

Etapy

1.

Kliknąć Windowing, aby uruchomić suwak wartości progowej w oknie prze-
glądania 3D.
UWAGA. Nie wszystkie opcje progowania dostępne są dla wszystkich ty-
pów widoków (patrz str. 98).
 

2.

Umieścić kursor myszy na preferowanym suwaku w widoku 3D:
• Progowanie Skin zmienia wyświetlaną powierzchnię skóry (np. na widoku Skin).
• Progowanie Bone zmienia wyświetlaną powierzchnię skóry (np. na widoku Bone/

Vessels).
• Vessels Highlighting zwiększa/zmniejsza procent zabarwienia na czerwono (np. na

widoku Bone/Vessels).

3.

Przytrzymać lewy przycisk myszy przesuwając suwak w lewo, aby zmniejszyć progowa-
nie/podświetlenie lub w prawo, aby je zwiększyć.
UWAGA. Aby wyłączyć Vessels Highlighting (czerwone zabarwienie), ustawić wartość
progową na 0%.
 

W przypadku niewystarczającego lub niedokładnego podświetlenia naczyń analiza w
oparciu o strukturę oraz podświetlenie naczyń mogą dawać nieprawidłowe wyniki.
Podświetlenie naczyń wyświetlane w widokach 3D musi podlegać weryfikacji w widokach
2D (rekonstrukcje osiowe, czołowe i strzałkowe).

ZAAWANSOWANE FUNKCJE 3D
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Funkcje progowania 3D

Opcje progowania

Skin Dopasować wartość progową Skin do preferowanego poziomu wy-
świetlania skóry.

Bone

Dopasować wartość progową Bone do preferowanego poziomu po-
wierzchni kości i naczyń krwionośnych.
UWAGA. Dostosowywanie Bone/Vessels powoduje także dostosowa-
nie ilości wyświetlanej powierzchni naczynia krwionośnego.
 

Wybrać Vessels Highlighting i dopasować podświetlanie naczyń
krwionośnych na czerwono za pomocą suwaka.

Vessels Highlighting Dopasować Vessels Highlighting do preferowanego poziomu wy-
świetlania naczyń krwionośnych.

UWAGA. Nie ma regulacji wartości progowej dla mózgu na widokach Cerebrum, Cerebrum +
Bone Overlay oraz Cerebrum + Skin Overlay.
 

Zaawansowane progowanie 3D
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5.4 Zaawansowane przycinanie 3D
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Standard 3D umożliwia przycinanie kości lub skóry jak pokazano na widoku 3D, podczas gdy
Advanced 3D umożliwia przycinanie mózgu jak pokazano na widoku Cerebrum, Cerebrum +
Skin Overlay oraz Cerebrum + Bone Overlay. Więcej informacji, patrz str. 98.
W przypadku Standard 3D i Advanced 3D cięcie sześcienne i zakres przycinania muszą zostać
zdefiniowane w oknie dialogowym Viewing Options (patrz str. 227). O ile użytkownik nie
znajduje się w widoku Cerebrum, żaden inny obiekt nie jest przycinany ani cięty.
UWAGA. W przypadku widoków Cerebrum płaszczyzny powstające po przycinaniu przedstawiają
rekonstrukcje z zestawu obrazów, na którym mózg został pierwotnie wygenerowany, zamiast
aktualnie wybranego zestawu obrazów.
 

Rysunek 55 

ZAAWANSOWANE FUNKCJE 3D
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Zaawansowane przycinanie 3D

106 Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0



6 PLANOWANIE PUNKTÓW
REJESTRACJI

6.1 Wprowadzenie
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

W zadaniu planowania Registration Points można zaplanować punkty rejestracji, aby później
wykonać opartą na markerach fuzję obrazów i rejestrację pacjenta za pomocą oprogramowania
nawigacyjnego cranial/ENT firmy Brainlab. 
Punkty można dodać ręcznie do wybranych zestawów obrazów lub przeprowadzić automatyczne
wykrywanie punktów markerowych w celu wykrycia markerów rejestracyjnych już obecnych w
skanowanym obrazie.

Typy punktów rejestracyjnych

Można zaplanować następujące typy punktów rejestracyjnych:
• Landmarks: Anatomiczne lub sztuczne (np. szyny, kość nosowa, wszczepione śruby itd.).
• Donut Markers: Markery toroidalne widoczne na zestawie obrazów.
• Sphere Markers: Markery sferyczne widoczne na zestawie obrazów.

Umieszczanie markerów rejestracyjnych

Aby zoptymalizować rejestrację markerów/punktów orientacyjnych podczas nawigacji, należy
upewnić się, że markery są rozmieszczone na pacjencie zgodnie z poniższymi wytycznymi:
• Nie umieszczać markerów bardzo blisko siebie, należy je rozmieścić na całej głowie.
• Nie umieszczać markerów symetrycznie (np. nie umieszczać ich w jednej linii lub w postaci

symetrycznej figury).
• Unikać obszarów, na których skóra jest luźna (aby zapobiec przemieszczeniu skóry).

PLANOWANIE PUNKTÓW REJESTRACJI
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6.1.1 Funkcje punktów rejestracyjnych

Ekran główny

Rysunek 56 

Przegląd ogólny funkcji

Funkcja Objaśnienie Patrz

Marker Type

Umożliwia wybór punktu rejestracyjnego do umieszczenia w pla-
nie: Str. 109
• Landmark: Zdefiniować ręcznie.

• Donut Marker: Oprogramowanie wykorzystuje półautomatycz-
ną metodę detekcji do wykrywania markerów toroidalnych, jeśli
są obecne na zestawie obrazów.

Str. 111

• Sphere Marker: Oprogramowanie automatycznie wykrywa
markery sferyczne, jeśli są obecne na zestawie obrazów. Str. 115

Auto-Detect Automatyczne wykrywanie markerów sferycznych. Str. 115

Parameters... Definiowanie parametrów w celu automatycznego wykrywania
markerów (wyłączne dostępnie dla markerów sferycznych). Str. 113

Lista
Listy punktów rejestracyjnych, które dodano do zestawu obra-
zów. Funkcja umożliwia również zmianę widoczności, koloru i
właściwości punktów rejestracyjnych.

Str. 58

New Point... Ręczne dodawanie punktów rejestracji do zestawu obrazów. Str. 109

Remove Usuwanie punktów rejestracji z zestawu obrazów. Str. 117

Position Regulacja pozycji punktów rejestracji na zestawie obrazów. Str. 117

Wprowadzenie
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6.2 Planowanie punktów
Ręczne dodawanie punktów orientacyjnych

Informacje ogólne

W rozdziale opisano ręczne dodawanie nowych punktów rejestracyjnych do aktualnego przekroju
obrazu. Funkcja ta może być używana do zdefiniowania artefaktu lub anatomicznych punktów
orientacyjnych na pacjencie.

Dodawanie punktów orientacyjnych

Etapy

1. Na liście rozwijanej Marker Type wybrać Landmark.

2. Kliknąć New Point..., aby otworzyć okno dialogowe Properties (patrz str. 59).

3.
W polu Name wprowadzić nazwę punktu.
UWAGA. Jeśli punkt nie zostanie nazwany, jest dodawany do listy jako Landmark z kolej-
nym numerem.
 

4. Kliknąć zakładkę Select Color i wybrać kolor nowego punktu.

5. Kliknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienia i dodać punkt do listy w obszarze funk-
cji.

6. Umieścić punkt, klikając bezpośrednio w wybranym obszarze na obrazie 2D lub 3D.

Należy sprawdzić, czy zaplanowane punkty orientacyjne zostały umieszczone w widokach
2D.

Wyświetlane punkty orientacyjne

Punkty orientacyjne wybrane z listy są wyświetlone w kształcie kółek w widokach obrazów.

PLANOWANIE PUNKTÓW REJESTRACJI
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Rysunek 57 

Planowanie punktów
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6.2.1 Definiowanie markerów toroidalnych

Informacje ogólne

W rozdziale opisano wykrywanie markerów toroidalnych, które umieszczono na pacjencie przed
skanowaniem, przez co są widoczne w zestawie obrazów.
Markery toroidalne są znacznikami wykorzystywanymi w wielu technikach do chirurgii
wspomaganej obrazem, np. markery wyprodukowane przez firmę „IZI Medical Products” lub inne
markery o takim samym kształcie i wymiarach.
Dostępna jest funkcja wykrywania półautomatycznego, powodująca, że po kliknięciu w pobliżu
środka markera oprogramowanie ustawia punkt dokładnie pośrodku.

Dodawanie markerów toroidalnych

Etapy

1. Na liście rozwijanej Marker Type wybrać Donut Marker. 

2. Kliknąć New Point..., aby otworzyć okno dialogowe Properties (patrz str. 59).

3.
W polu Name wprowadzić nazwę punktu.
UWAGA. Jeśli punkt nie zostanie nazwany, jest dodawany do listy jako Donut Marker z
kolejnym numerem.
 

4. Kliknąć zakładkę Select Color i wybrać kolor nowego punktu.

5. Kliknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienia i dodać punkt do listy w obszarze funk-
cji.

6. Kliknąć marker toroidalny w widoku 2D lub 3D. Punkt automatycznie przemieści się do
środka markera toroidalnego.

Należy sprawdzić, czy zaplanowane markery toroidalne zostały umieszczone w widokach
2D.
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Wyświetlanie markerów toroidalnych

Markery toroidalne wybrane z listy są wyświetlone w kształcie okrągłym w widokach obrazów.

Rysunek 58 

Środkowanie markerów toroidalnych

Użyć widoków osiowych, bocznych lub strzałkowych, aby sprawdzić, czy punkt jest umieszczony
w środku markera toroidalnego.

① ②

Rysunek 59 

Nr Objaśnienie

① Przykład punktu wyśrodkowanego na markerze toroidalnym na widoku 2D.

② Zilustrowany przykład punktu wyśrodkowanego na markerze toroidalnym.

UWAGA. Można ręcznie ustawiać markery toroidalne (patrz str. 117), jeśli potrzebna jest drobna
regulacja pozycji.
 

Planowanie punktów
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6.2.2 Definiowanie parametrów wykrywania markerów sferycznych

Informacje ogólne

Jeśli użytkownik zamierza wykonać automatyczną detekcję markerów (patrz str. 115) dla
markerów sferycznych, funkcja Parameters pozwala dostosować wartość progową i wartość
dokładności wymagane w celu detekcji. 
Funkcja jest użyteczna, np. do zabezpieczania struktur kości o tej samej gęstości za pomocą
wykrywanych markerów sferycznych i wyświetlanych jako punkty rejestracyjne w zestawie
obrazów.
UWAGA. Przycisk Parameters jest uruchomiony wyłącznie po wybraniu Sphere Marker z listy
rozwijanej w obszarze funkcji.
 

Informacje o parametrach

Parametr Objaśnienie

Threshold

Określa jak wyraźnie oprogramowanie może odróżnić markery sferyczne
na obrazach od normalnych komórek lub tkanki kostnej. Po ustawieniu od-
powiedniej wartości progowej markery są wykrywane jako białe kule.
Markery TK
• Informacje dotyczące gęstości są wyrażone w międzynarodowych jed-

nostkach Hounsfielda.
• Zalecane są wartości z zakresu 1200–1800.

Markery MR
• Informacja o gęstości jest wyrażona w wartościach skali szarości.
• Zalecany zakres zależy od zestawu obrazów i producenta aparatu.

UWAGA. Ustawienia te powinny być regulowane wyłącznie, jeśli nie moż-
na wykryć markerów sferycznych.
 

Tolerance 

Określa, jak bardzo kształt markera sferycznego może się różnić od war-
tości domyślnej, aby detekcja wciąż była możliwa.
• Przy niższej tolerancji wykrywane są obiekty o kształcie sferycznym.
• Wyższe wartości tolerancji powodują wykrywanie obiektów o coraz bar-

dziej eliptycznych kształtach.
UWAGA. Domyślnie w programie zdefiniowano ustawienia w środkowej
części zakresu.
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Definiowanie parametrów

Rysunek 60 

Etapy

1. Kliknąć Parameters... w obszarze funkcji, aby otworzyć okno dialogowe Parameters.

2.

Jeśli jest to konieczne, należy dopasować wartości progowe i użyć suwaka Tolerance w
celu dostosowania tolerancji.
UWAGA. Jeśli zdefiniowano wartość progową, będzie ona ważna tylko dla bieżącej sesji.
Jeśli zdefiniowana wartość ma być ważna dla wszystkich sesji iPlan, należy usunąć za-
znaczenie pola Initialize with estimated threshold. Jeśli pole Initialize with estimated
threshold pozostaje zaznaczone, oprogramowanie oblicza wartość automatycznie przy
kolejnym uruchomieniu.
 

3. Kliknąć OK, aby zastosować wartości dla wszystkich zestawów obrazów w planie.

Planowanie punktów
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6.2.3 Automatyczne wykrywanie markerów sferycznych

Informacje ogólne

W rozdziale opisano automatyczne wykrywanie markerów sferycznych, które umieszczono na
pacjencie przed skanowaniem, dzięki czemu są już obecne w zestawie obrazów.

Wykrywanie markerów

Etapy

1. Na liście rozwijanej Marker Type wybrać Sphere Marker.

2. W razie konieczności dostosować parametry detekcji (patrz str. 113).

3.
Aby automatycznie wykryć i wyświetlić markery sferyczne, kliknąć Auto-Detect.
Wszystkie wykryte markery sferyczne są wyświetlane na widokach obrazów i dodawane
do listy w obszarze funkcji jako Sphere Marker.

Należy sprawdzić, czy automatycznie wykrywane markery zostały umieszczone w
widokach 2D.

Brak detekcji markerów sferycznych

Jeśli markery sferyczne nie zostały automatycznie wykryte, może to wskazywać, że:
• markery sferyczne nie zostały umieszczone na pacjencie przed skanowaniem,
• należy dostosować parametry wykrywania.

UWAGA. Inne struktury mogą być wykryte jako markery sferyczne, z tego względu po
zakończeniu detekcji automatycznej należy sprawdzić i usunąć markery nieprawidłowo wykryte.
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Wyświetlanie markerów sferycznych

Markery sferyczne wybrane z listy są wyświetlone w kształcie okrągłym w widokach obrazów.

Rysunek 61 

Środkowanie markerów sferycznych

Można użyć widoków osiowych, bocznych lub strzałkowych, aby wizualnie sprawdzić wykryte
markery sferyczne.

① ②

Rysunek 62 

Nr Objaśnienie

① Przykładowy punkt wyśrodkowany w markerze sferycznym w widoku 2D.

② Zilustrowany przykład punktu wyśrodkowanego w markerze sferycznym.

UWAGA. Można ręcznie ustawić markery sferyczne (patrz str. 117), jeśli np. nie można ich
wykryć automatycznie lub są nieprawidłowo rozmieszczone.
 

Planowanie punktów
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6.2.4 Dodatkowe funkcje

Umieszczanie punktów rejestracyjnych w innych zestawach obrazów

Jeśli użytkownik chce wykonać fuzję obrazów opartą na markerach (patrz str. 132), musi wybrać
inny zestaw obrazów i umieścić punkty rejestracji jak opisano wcześniej.

Etapy

1.

Kliknąć przycisk Slice and Image Set Selection i wybrać żądany zestaw ob-
razów w oknie dialogowym Set Selection.
UWAGA. W tym wypadku należy wybrać przekrój zawierający jak najwięcej
szczegółów podobnych do pierwszego zestawu, aby móc łatwo rozmieścić
drugi rząd punktów rejestracji na podobnych strukturach anatomicznych.
 

2. Kliknąć OK, aby potwierdzić wybór i zamknąć okno dialogowe.

3. Dodać punkty rejestracji do przekroju obrazu (patrz str. 109 dla punktów orientacyjnych,
str. 111 dla markerów toroidalnych oraz str. 113 dla markerów sferycznych).

Usuwanie punktów

Etapy

1. Wybrać nazwany punkt z listy.

2. Kliknąć Remove.

Umieszczanie punktów

Etapy

1. Kliknąć Position.

2.
• Wybrać odpowiedni punkt na obrazie oraz przeciągnąć go za pomocą kursora myszy w
żądane położenie.

• Kliknąć w wybranej lokalizacji w widoku obrazów.

Znajdowanie punktów

Etap

Wybrać punkt na liście i kliknąć ikonę lupy (po prawej stronie przycisku Position).
Teraz punkt jest wyświetlany w środku widoku.

PLANOWANIE PUNKTÓW REJESTRACJI
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7 FUZJA OBRAZÓW
7.1 Wprowadzenie
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Image Fusion umożliwia połączenie ze sobą co najmniej dwóch zestawów obrazów wykonanych
z zastosowaniem tej samej techniki lub różnych technik (TK, MR, PET, SPECT). 
Po połączeniu dwóch zestawów obrazów cała zaplanowana zawartość (np. obiekty i trajektoria)
zdefiniowana w jednym zestawie obrazów jest widoczna w drugim zestawie obrazów.

Typy fuzji obrazów

Typ fuzji Objaśnienie

Automatyczna
Przeprowadzenie fuzji obrazów w oparciu o struktury wspólne dla
obu zestawów obrazów za pomocą dwustronnego algorytmu infor-
macji.

Ramka referencyjna fuzji
Zestawy obrazów, pozyskane podczas tej samej sesji akwizycji obra-
zów, są automatycznie poddawane fuzji na podstawie tagu DICOM
„Ramka referencyjna”.

Ręczna Umożliwia ręczne wyrównanie dwóch zestawów obrazów za pomocą
wskaźnika myszy.

Punkt rejestracyjny Umożliwia łączenie obrazów na podstawie par markerów rejestracyj-
nych zdefiniowanych na obrazach.

Informacja wolumetrycz-
na

Umożliwia łączenie zestawów obrazów na podstawie identycznych
parametrów objętości zestawu obrazów.

FUZJA OBRAZÓW
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7.1.1 Funkcje fuzji obrazów

Ekran główny

Rysunek 63 

Przegląd ogólny funkcji

Funkcja Objaśnienie Patrz

Lista Stanowi wykaz par obrazów dostępnych do fuzji. Str. 121

New Pair... Określa nowe lub zmodyfikowane pary fuzji obrazów. Str. 121

Reset
Resetuje fuzję obrazów w taki sposób, że pozycje zestawu
obrazów zostaną zresetowane do pozycji początkowych zdefi-
niowanych przez aparat.

Str. 127

Pasek suwaka Reguluje nakładanie koloru niebieskiego/pomarańczowego
pary obrazów. Str. 123

Coarse Wykonuje ręczną fuzję za pomocą dużych regulacji. Str. 130

Fine Wykonuje ręczną fuzję za pomocą drobnych regulacji. Str. 130

Auto Fusion Uruchamia fuzję automatyczną. Str. 127

Modify ROI...
Wybiera obszar zainteresowania do wykorzystania przez al-
gorytm w celu osiągnięcia najlepszego wyniku automatycznej
fuzji obrazów.

Str. 125

Show Fusion ROI Wyświetla ramkę na widokach obrazów, które pokazują zdefi-
niowany obszar zainteresowania. Str. 126

Fuse Points Uruchamia fuzję obrazów na podstawie punktów rejestracji. Str. 132

Alternatives Wyświetla alternatywne wyniki w przypadku wykonania fuzji
punktów rejestracji. Str. 132

Wprowadzenie
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7.2 Wybór obrazów do fuzji
Pary fuzji

Informacje ogólne

Po otwarciu zadania planowania Image Fusion pary obrazów dostępne do fuzji są przedstawione
na widoku listy w obszarze funkcji.
• Jeśli okno wyboru z lewej strony pary obrazów jest oznaczone kolorem niebieskim, wskazuje

to, że obrazy są już połączone.
• Jeśli okno wyboru z lewej strony pary obrazów jest oznaczone kolorem zielonym, wskazuje to,
że fuzję obrazów przeprowadzono w oparciu o „Ramka referencji” lub „Dane wolumetryczne”,
zatem należy:
- sprawdzić, przeprowadzając kontrolę wizualną,
- potwierdzić klikając znacznik.

UWAGA. W przypadku chęci otrzymania dalszych informacji o technicznych podstawach
domyślnych par fuzji należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
 

Zmiana par fuzji

Można zmienić wybrane domyślnie pary fuzji.

Rysunek 64 

Etapy

1. Kliknąć New Pair... w obszarze funkcji, aby otworzyć okno dialogowe New Fusion Pair.

2. W polu First Image Set wybrać zestaw wyrównujący do stosowania jako podstawa do
fuzji obrazów.

3. W polu Second Image Set wybrać zestaw obrazów do wyregulowania w celu dopasowa-
nia zestawu wyrównującego podczas fuzji obrazów.

4. Kliknąć OK, aby potwierdzić wybrane zestawy obrazów.

FUZJA OBRAZÓW
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Dostępność par zbiorów fuzji

Jeśli kombinacja zestawów obrazów nie jest możliwa lub wybrane zestawy obrazów zostały już
poddane fuzji, przycisk OK będzie nieaktywny.
W takim wypadku można wybrać inną parę obrazów do fuzji lub użyć funkcji Reset do
zresetowania fuzji dla istniejącej pary.

Wybór obrazów do fuzji
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7.3 Optymalizacja wyświetlania obrazów
Dostosowywanie kontrastu obrazu

Informacje ogólne

Aby ułatwić rozróżnienie między dwoma zestawami obrazów:
• pierwszy zestaw obrazów będzie wyświetlany w kolorze pomarańczowym,
• drugi zestaw będzie wyświetlany w kolorze niebieskim.

Aby uzyskać lepsze porównanie, można dopasować jasność wybranych zestawów obrazów za
pomocą suwaka w obszarze funkcji.

Dostosowywanie jasności

Rysunek 65 

Opcje

• Aby zmniejszyć jasność drugiego zestawu obrazów (pomarańczowy) należy przeciągnąć su-
wak w lewo.

• Aby zmniejszyć jasność pierwszego zestawu obrazów (niebieski) należy przeciągnąć suwak w
prawo.

Aby wyświetlić wyłącznie kontury danego zestawu obrazów, zaznaczyć odpowiednie pole Ed-
ges.

Przykładowy widok fuzji

① ②

Rysunek 66 

Nr Objaśnienie

① Standardowy widok w kolorze pomarańczowym/niebieskim

② Pole Edges zaznaczone dla koloru pomarańczowego

FUZJA OBRAZÓW
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7.3.1 Dostosowywanie okienkowania obrazów

Informacje ogólne

Ustawienia zaawansowanego dostosowanie okienkowania można zdefiniować oddzielnie dla
każdego zestawu obrazów (pomarańczowego i niebieskiego). Dostosowywanie tych ustawień
pozwala na łatwiejsze rozróżnienie zestawów obrazów.

Dostosowanie okienkowania

Rysunek 67 

Etapy

1. Kliknąć funkcję Advanced Windowing na pasku narzędzi, aby otworzyć za-
kładki Windowing Blue oraz Windowing Amber.

2. Dostosować ustawienia okienkowania zgodnie z opisem na str. 239.

3. Kliknąć OK, aby zastosować ustawienia do wybranych obrazów.

Optymalizacja wyświetlania obrazów

124 Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0



7.4 Wykonanie fuzji obrazów
Definiowanie obszaru fuzji

Informacje ogólne

Po otwarciu zadania planowania Image Fusion domyślnie ustawiony rejon fuzji może pasować w
wielu przypadkach.
Jednakże przed wykonaniem automatycznej fuzji (patrz str. 127) należy zbadać obszar
zainteresowania na obrazie, który jest wykorzystywany do fuzji, i w razie potrzeby zmodyfikować
go za pomocą funkcji Modify ROI... Należy zdefiniować obszar zainteresowania na tyle duży, aby
objąć wszystkie struktury ważne dla procesu leczenia, natomiast struktury nieistotne dla
prowadzonego leczenia powinny być poza ramką. 
Następnie program używa zdefiniowanego obszar fuzji jako parametru odniesienia dla fuzji w celu
uzyskania najlepszej dokładności dla obszaru docelowego.

Obszar połączony wewnątrz ramki zachowa większą dokładność. Obszar poza ramką
będzie połączony z mniejszą dokładnością.

Modyfikowanie obszaru zainteresowania fuzji

①

Rysunek 68 

Etapy

1. Kliknąć Modify ROI... w obszarze funkcji, aby otworzyć okno dialogowe Modify ROI.

2. Kliknąć przycisk Adjust Fusion Region na pasku narzędzi i ustawić mysz na
ramce ① w widoku obrazu.

3. Dopasować ramkę w taki sposób, aby otaczała obszar do wykorzystania jako odniesienie
do fuzji.

4. Kliknąć OK, aby potwierdzić obszar fuzji.

FUZJA OBRAZÓW
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Wyświetlanie obszaru zainteresowania

Zdefiniowany obszar zainteresowania można wyświetlić w widokach obrazów.

①

Rysunek 69 

Etap

Zaznaczyć pole Show Fusion ROI w obszarze funkcji.
Ramka otaczająca zdefiniowany obszar zainteresowania ① jest wyświetlana na każdym widoku
obrazu.

UWAGA. Obszar zainteresowania można zmodyfikować wyłącznie za pomocą funkcji Modify
ROI... 
 

Wykonanie fuzji obrazów
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7.4.1 Fuzja automatyczna

Informacje ogólne

Po uaktywnieniu automatycznej fuzji obrazów oprogramowanie łączy wybrane zestawy obrazów
na podstawie struktur anatomicznych występujących w obu zestawach obrazów.
Oprogramowanie przenosi i obraca zestaw obrazów do momentu jego najlepszego dopasowania
do wyrównującego zestawu obrazów (First Image Set wybranego w oknie dialogowym Fusion
Creation). Miara prawdopodobieństwa jest oparta na wspólnej informacji i nie ma na nią wpływu
zmiana jasności przekrojów obrazów. Automatyczna fuzja obrazów jest odpowiednia dla
większości operacji łączenia obrazów uzyskanych różnymi technikami.

Uzyskanie optymalnych wyników

Najlepsze efekty fuzji osiąga się przez:
• łączenie ze sobą obrazów wykonanych różnymi technikami;
• łączenie ze sobą zestawów danych o różnych kontrastach, np. obrazów ważonych T1 i T2 MR.

Aktywacja fuzji

Etapy

1. Przed rozpoczęciem fuzji automatycznej należy określić rejon, gdzie niezbędna jest naj-
wyższa precyzja fuzji, korzystając z funkcji Modify ROI...

2.
Kliknąć Auto Fusion, aby uruchomić automatyczną fuzję obrazów. 
Program wykonuje fuzję obrazów.

Resetowanie fuzji

Etap

Po połączeniu obrazów, jeśli użytkownik chce ustawić obrazy z powrotem w początkowym ukła-
dzie współrzędnych skanera, należy kliknąć Reset.

Ponowne wykonanie fuzji obrazów

Jeśli wyniki przeprowadzonej automatycznej fuzji są niesatysfakcjonujące, należy
powrócić do funkcji Modify ROI... i wyregulować obszar fuzji, aby obejmował wszystkie
struktury istotne dla leczenia.
UWAGA. Wyniki fuzji automatycznej można także poprawić, łącząc najpierw obrazy ręcznie,
korzystając z większych regulacji.
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7.4.2 Fuzja za pomocą ramki referencyjnej

Informacje ogólne

Jeśli pary obrazów zostały pozyskane podczas jednej sesji, podczas transferu danych
oprogramowanie rozpoznaje, że te zestawy obrazów mają taki sam układ współrzędnych
wygenerowany przez aparat na podstawie tagu DICOM „Ramka referencyjna” (FoR, Frame of
Reference).
Kiedy iPlan załaduje takie dane, zestaw obrazów jest tymczasowo łączony.

Rozpoznawanie par obrazów ramki referencyjnej

①

Rysunek 70 
Pary obrazów, które zostały połączone za pomocą ramki referencyjnej, pokazywane są na widoku
listy w obszarze funkcji z polem zaznaczonym na szaro ①.
Oznacza to, że obrazy uległy fuzji, natomiast ich dokładność nie została potwierdzona. W celu
wykorzystania tych zestawów obrazów należy potwierdzić fuzję.

Potwierdzanie fuzji za pomocą ramki referencyjnej

Etapy

1. Należy zweryfikować precyzję fuzji, używając lupy w lewej górnej części widoku obrazu
(patrz str. 133).

2.
Jeśli dokładność jest wystarczająca należy kliknąć szary znak wyboru, aby zweryfikować
fuzję.
Kolor zostanie zmieniony na niebieski, co oznacza, że fuzja została potwierdzona.

Przed wyjściem z zadania planowania Image Fusion zweryfikować fuzję za pomocą ramki
referencyjnej. W przeciwnym wypadku pary obrazów nie będą wyświetlane połączone
podczas kolejnych etapów planowania.

Wykonanie fuzji obrazów

128 Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0



7.4.3 Fuzja za pomocą informacji wolumetrycznych

Informacje ogólne

Jeśli pary obrazów mają identyczne parametry wolumetryczne (data badania, rozmiar pikseli,
rozmiar matrycy, liczba przekrojów, pozycja przekrojów, itp.) fuzja obrazów zakłada, że takie
zestawy obrazów zostały pozyskane podczas tej samej sesji, zatem współdzielą jeden układ
współrzędnych.
Ten typ fuzji obrazów jest niezbędny w przypadku obrazów po przetworzeniu, gdzie jeden zestaw
obrazów nie zawiera anatomicznych punktów orientacyjnych, ale ma taki sam rozmiar i pozycję,
jak inny zestaw obrazów, natomiast zagubiono tag informacyjny DICOM „Ramka referencji”.
Kiedy iPlan wczyta takie dane, zestawy obrazów są tymczasowo łączone. Fuzja musi zostać
potwierdzona.

Rozpoznawanie identycznych parametrów wolumetrycznych

W celu rozpoznania, że pary obrazów mają identyczne parametry objętości, iPlan weryfikuje
następujące ustawienia i muszą być one identyczne na każdym zestawie obrazów:
• Data badania
• Liczba przekrojów
• Rozmiar matrycy
• Rozmiar pikseli
• Orientacja
• Odległość przekrojów

UWAGA. Wolumetryczna fuzja obrazów jest odpowiednia tylko wtedy, kiedy jeden zestaw danych
zawiera wyłącznie widoczne struktury anatomiczne i dlatego musi zostać połączony z innymi
danymi. W zwykłych stacjach, gdzie obie serie obrazów mają wystarczającą liczbę anatomicznych
punktów orientacyjnych nie ma ograniczeń dotyczących daty badania, liczby przekrojów, rozmiaru
pikseli i matrycy, orientacji i odległości przekrojów.
 

Rozpoznawanie i potwierdzanie pary po fuzji wolumetrycznej

Postępowanie w przypadku pary po fuzji wolumetrycznej przebiega tak samo, jak opisano dla
pary fuzji za pomocą ramki referencyjnej. Informacje dotyczące rozpoznawania i potwierdzania
par fuzji, patrz str. 128.

Przed wyjściem z zadania planowania Image Fusion należy zweryfikować fuzję
wolumetryczną. W przeciwnym wypadku pary obrazów nie będą wyświetlane połączone
podczas kolejnych etapów planowania.
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7.4.4 Fuzja ręczna

Informacje ogólne

Funkcje fuzji ręcznej (Coarse i Fine) umożliwiają wykonanie fuzji obrazów za pomocą
wyrównania jednego zestawu obrazów z innym za pomocą wskaźnika myszy. 

Łączenie obrazów przez zgrubne dostosowania

①

②

①

②

Rysunek 71 

Etapy

1. W części Manual Fusion obszaru funkcji kliknąć Coarse.

2.

Aby dopasować obrazy, obraz pomarańczowy należy ustawić nad obrazem niebieskim w
następujący sposób:
• Aby przesunąć obraz w górę, dół, lewo lub prawo, umieścić kursor myszy pośrodku wi-

doku obrazu i przeciągać symbol dłoni ① do momentu, aż pomarańczowy obraz będzie
prawidłowo ustawiony.

• Aby obrócić obraz, umieścić kursor myszy na krawędzi widoku obrazu i przeciągać
symbol dłoni za pomocą strzałki ② do momentu, aż pomarańczowy obraz będzie pra-
widłowo ustawiony.

Łączenie obrazów za pomocą regulacji precyzyjnej

②

①

Rysunek 72 

Wykonanie fuzji obrazów
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Etapy

1. W części Manual Fusion obszaru funkcji kliknąć Fine.

2. Umieścić kursor myszy na granicy obrazu, aż kursor zostanie wyświetlony w postaci
strzałki.

3.

Aby dopasować obrazy, obraz pomarańczowy należy ustawić nad obrazem niebieskim w
następujący sposób:
• Aby przesunąć obraz w górę, dół, lewo lub prawo, umieścić kursor myszy na krawędzi

widoku obrazu (góra, dół, lewo lub prawo) i kliknąć symbol strzałki ① do momentu, aż
pomarańczowy obraz zostanie prawidłowo ustawiony.

• Aby obrócić obraz, umieścić kursor myszy na krawędzi widoku obrazu i kliknąć symbol
zagiętej strzałki ② do momentu, aż pomarańczowy obraz zostanie prawidłowo ustawio-
ny.

FUZJA OBRAZÓW
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7.4.5 Fuzja za pomocą punktów rejestracji

Informacje ogólne

Po zdefiniowaniu punktów rejestracji (patrz str. 107) można przeprowadzić fuzję obrazów opartą o
te punkty. Punkty rejestracyjne mogą być anatomicznymi punktami orientacyjnymi lub
znacznikami MR lub TK.

Przed rozpoczęciem

Aby użyć tej funkcji, należy najpierw ustawić co najmniej cztery odpowiednie pary markerów na
każdym zestawie obrazów do połączenia (patrz str. 107).

Aktywowanie fuzji za pomocą punktów rejestracyjnych

Etap

Kliknąć Fuse Points.
Program przeprowadzi fuzję obrazów na podstawie punktów rejestracyjnych.

Alternatywna fuzja za pomocą punktów rejestracyjnych

Podczas fuzji za pomocą punktów rejestracji oprogramowanie oblicza wszystkie możliwe fuzje za
pomocą punktów rejestracji i automatycznie wyświetla najlepszy wynik.
Można wyświetlić wyniki fuzji alternatywnej, które zostały obliczone, klikając Alternatives. 

Weryfikowanie fuzji

Przed opuszczeniem zadania planowania Image Fusion należy zweryfikować fuzję za
pomocą punktów rejestracji i w razie potrzeby skorygować ją ręcznie.

Wykonanie fuzji obrazów
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7.5 Precyzja fuzji
Weryfikacja fuzji

Informacje ogólne

Po połączeniu zestawów obrazów można widoku lupy, aby wzrokowo zweryfikować precyzję fuzji
obrazów. W ten sposób można sprawdzić np. kształt lub rozmiar guza w dwóch zestawach
obrazów w tym samym czasie.

Po zakończeniu fuzji obrazów należy zweryfikować wyniki, aby upewnić się, że obrazy
zostały poprawnie skorelowane.

Widok lupy

①

②

Rysunek 73 

Nr Objaśnienie

① Lupa nakłada drugi (pomarańczowy) zestaw obrazów w ramce na pierwszy zestaw obra-
zów (niebieski).

② Zestaw wyrównujący widoczny jest wewnątrz ramki.

Weryfikacja dokładności

Etapy

1. Umieścić kursor myszy na ramce lupy i ustawić go nad sprawdzanym obszarem.

2. Zweryfikować fuzję przeciągając obszar lupy nad ważnymi anatomicznymi punktami
orientacyjnymi i porównać dwa zestawy obrazów przy krawędziach ramki.

Weryfikacja z użyciem opcji składania

Rysunek 74 
Do weryfikacji fuzji można także użyć przyciskuComposing Options na widokach obrazów.
Szczegóły – patrz str. 80.
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Korygowanie fuzji

Jeśli wyniki funkcji Automatic Fusion lub Registration Points Fusion są niesatysfakcjonujące,
można skorygować fuzję ręczenie poprzez:
1. Regulację zestawu obrazów za pomocą funkcji Coarse i Fine.
2. Dostosowanie rejonu fuzji (Modify ROI...).

Aby przechować rejon fuzji, należy zapisać plan przed opuszczeniem Image Fusion. Dane
te nie są automatycznie zapisywane przy zmianie etapu.

Zmiana fuzji obrazów

Zmiany w istniejącej fuzji obrazów mogą doprowadzić do zmian w planie leczenia. Przed
zaakceptowaniem nowej fuzji należy sprawdzić plan leczenia.

Precyzja fuzji
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8 TWORZENIE OBIEKTÓW
8.1 Wprowadzenie
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

W zadaniu planowania Object Creation można określić interesujące struktury na zestawie
obrazów. 
Etap ten umożliwia np. wyraźne oznaczenie pozycji guza lub zaznaczenie konturu innych struktur
anatomicznych w celu lepszej orientacji w zestawie obrazów.

Ogólny schemat tworzenia obiektu

Schemat pracy

1. Dodać obiekt do listy w obszarze funkcji (patrz str. 138).

2.

Wybrać obiekt z listy i utworzyć obiekt (zaznaczyć kontur struktury) w zestawie obrazów.
Dla tworzenia obiektów dostępne są następujące metody:
• Segmentacja ręczna za pomocą funkcji Brush (patrz str. 141).
• Segmentacja półautomatyczna za pomocą SmartBrush (patrz str. 144) lub Seed-

Brush (patrz str. 145).
• Auto Segmentation oparta na strukturach anatomicznych zawartych w atlasie w iPlan

(kora, komory, wzgórze itd.) (patrz str. 147).
• Auto Segmentation oparta na progowaniu pasma w celu zdefiniowania struktur właści-

wych dla budowy anatomicznej pacjenta (patrz str. 150).

3. W razie konieczności przygotować utworzone obiekty do eksportu (patrz str. 170).

TWORZENIE OBIEKTÓW
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8.1.1 Funkcje Object Creation

Ekran główny

Rysunek 75 

Przegląd ogólny funkcji

Funkcja Objaśnienie Patrz

Lista Wyświetla listę dodanych obiektów. Funkcja umożliwia rów-
nież zmianę widoczności, koloru i właściwości obiektów. Str. 166

New Object... Tworzenie obiektu na zestawie obrazów. Str. 138

Remove Usuwanie obiektu z zestawu obrazów. Str. 169

Auto Segmenta-
tion...

W zależności od wybranego zestawu danych i obiektu, który
jest poddawany segmentacji, funkcja ta umożliwia:
• segmentowanie obiektów we wskazanym obszarze z uży-

ciem ustawień wartości progowej lub
• Aktywację automatycznej segmentacji na podstawie atlasu

anatomicznego.

Str. 147

Brush Size Regulacja rozmiaru pędzla dla funkcji Brush. Str. 141

Contours Przedstawia obiekt wyłącznie jako kontur. Str. 168

Brush Ręczne tworzenie obiektów za pomocą pędzla. Str. 141

Eraser Usuwanie obszarów zakreślonych obiektów. Str. 169

SmartBrush Tworzenie obiektów na podstawie rejonów o podobnej wartoś-
ci szarości. Str. 144

SmartShaper Ręczna zmiana kształtu wybranego obiektu. Str. 157

Auto Fill Obiekt jest automatycznie wypełniany kolorem. Str. 168

Interpolation Kształt obiektu jest interpolowany pomiędzy zakreślonymi
przekrojami. Str. 141

Seedbrush...
Tworzenie obiektów na podstawie rejonów o podobnej wartoś-
ci szarości za pomocą włączania i wyłączania określonych ob-
szarów obrazu.

Str. 145

Wprowadzenie
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Funkcja Objaśnienie Patrz

Advanced Manipu-
lation...

Tworzenie nowych obiektów, których kształt jest zmieniany z
obiektów już utworzonych. Str. 159

TWORZENIE OBIEKTÓW
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8.2 Dodawanie obiektów
Dodawanie pojedynczych obiektów

Informacje ogólne

Przed utworzeniem obiekt należy dodać do listy w obszarze funkcji. Podczas dodawania
pojedynczego obiektu można wybrać strukturę, która jest zawarta w zestawie danych w atlasie w
iPlan (patrz str. 147) lub wybrać standardową strukturę anatomiczną.

Zakładka Single Object

Rysunek 76 

Dodawanie obiektów pojedynczych

Etapy

1. Kliknąć New Object... w obszarze funkcji.

2.

• W zakładce Single Object wprowadzić nazwę obiektu w polu Name lub
• Wybrać obiekt z listy Structure Type. Jeśli obiekt wybrany z listy znajduje się w zesta-

wie danych atlasu w programie, na podstawie danych z atlasu można przeprowadzić
segmentację półautomatyczną.

UWAGA. Po wprowadzeniu kilku pierwszych liter z nazwy struktury, lista struktur jest tak
sortowana, aby na początku listy dopasować najlepsze trafienia. Użyć strzałki w dół na
klawiaturze, aby wybrać strukturę.
 

3.

Z listy rozwijanej Slice Distance wybrać żądaną odległość pomiędzy przekrojami obrazu.
Można ją wykorzystać do ustawienia rozdzielczości obiektu, np. w taki sposób, że obiekt
będzie miał wyższą rozdzielczość niż oryginalny zestaw obrazów.
Wybrana odległość między przekrojami odpowiada danym w zestawie obrazów, w którym
rozpoczęto tworzenie obiektu.
UWAGA. Zwykle domyślne ustawienie Image Slice Distance jest wystarczające (patrz
str. 153).
 

Dodawanie obiektów
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Etapy

4.

Wybrać wyrównanie obiektu: Patient Orientation lub Original Slice Orientation.
Wybrane wyrównanie obiektu odpowiada danym w zestawie obrazów, w którym rozpo-
częto tworzenie obiektu.
UWAGA. Zwykle domyślne ustawienie Original Slice Orientation jest wystarczające
(patrz str. 153).
 

5. Wybrać kolor obiektu. Za pomocą paska suwaka należy ustawić nieprzeźroczystość
obiektu w widokach obrazu.

6.
Kliknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienia i dodać nowy obiekt do listy w obszarze
funkcji.
Można teraz utworzyć obiekt na widoku obrazów (patrz str. 141).

TWORZENIE OBIEKTÓW
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8.2.1 Dodawanie wielu obiektów

Informacje ogólne

W zakładce Multiple Objects można wybrać wiele obiektów, które są zawarte w szablonie terapii.
Można wybrać np. szablon dla terapii czaszkowej zawierający struktury czaszkowe najbardziej
odpowiednie dla danego przypadku.
Jeśli następnie wykonana zostanie segmentacja automatyczna, iPlan może przeprowadzić
segmentację struktur w zestawie danych pacjenta na podstawie takich samych struktur zawartych
w zestawie danych w atlasie (patrz str. 147).

Dodawanie wielu obiektów

Rysunek 77 

Etapy

1. Kliknąć New Object... w obszarze funkcji.

2. Wybrać szablon terapii z listy Treatment Type.

3. W zakładce Multiple Objects wybrać obiekty z listy Objects lub kliknąć Select All, aby
zaznaczyć wszystkie obiekty.

4.
Wybrać wyrównanie obiektu: Patient Orientation lub Original Slice Orientation.
UWAGA. Zwykle domyślne ustawienie Original Slice Orientation jest wystarczające
(patrz str. 153).
 

5.
Kliknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienia i dodać nowe obiekty do listy w obsza-
rze funkcji.
Można teraz utworzyć obiekty na widokach obrazów (patrz od str. 141).

UWAGA. W zakładce Multiple Objects odległość przekrojów jest w większości przypadków
ustawiona na domyślną odległość przekrojów obrazu. Tylko dla drobnych struktur, jak np. nerwy
stosowane są mniejsze odległości między przekrojami. W zakładce Single Objects można
sprawdzić domyślną wartość odległości przekroju dla poszczególnych struktur (patrz str. 167).
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8.3 Tworzenie obiektów
Tworzenie obiektów za pomocą funkcji Brush

Objaśnienie interpolacji obiektów

Jeśli pole Interpolation w obszarze funkcji jest zaznaczone, informacje w postaci wokseli dodane
do dwóch nie sąsiadujących ze sobą i widocznych przekrojów za pomocą funkcji Brush zostają
zinterpolowane pomiędzy dwoma przekrojami. 

①

②

③

Rysunek 78 

Nr Element

① Interpolowane informacje

② Przekrój początkowy

③ Przekrój końcowy

Interpolacja występuje tylko w widoku, w którym rozpoczęto tworzenie obiektu. W sytuacji
przełączenia np. z widoku osiowego na widok strzałkowy, funkcja interpolacji przestanie być
aktywna.
UWAGA. Procedura tworzenia obiektów w zrekonstruowanych widokach (zawierających obrazy
zrekonstruowane z oryginalnych przekrojów obrazu) różni się od tworzenia obiektów w
oryginalnych przekrojach. W widokach zrekonstruowanych używane są obrazy zinterpolowane,
które mogą nie dość dokładnie odzwierciedlać szczegóły (np. granice mogą być rozmyte).
 

UWAGA. Interpolacja działa najlepiej, kiedy zakreślone przekroje nakładają się (patrz str. 141).
 

Tworzenie obiektów

Etapy

1. Wybrać obiekt z listy w obszarze funkcji.

2. Kliknąć Brush.

3.
Za pomocą suwaka Brush Size określić rozmiar pędzla.
UWAGA. Aby zobaczyć przybliżony rozmiar pędzla, należy przesunąć mysz do obszaru
planowania.
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Etapy

4. Używając kursora myszy należy zaznaczyć obiekt w przekroju obrazu.

5.

Kliknąć kolejny przekrój obrazu i zaznaczyć obiekt w drugim przekroju.
Program przeprowadza interpolację, aby wskazać obiekty w innych przekrojach obrazu w
zakładce widoku i w celu utworzenia obiektu 3D w widokach 3D.
Niewielkie i/lub cienkie obiekty należy tworzyć za pomocą wysokiej rozdzielczości prze-
krojów (patrz str. 153).

Obiekt w widokach obrazów

Rysunek poniżej przedstawia obiekt ① utworzony za pomocą funkcji Brush.

①

Rysunek 79 

W zakładce Overview zweryfikować, czy obiekt wygenerowany za pomocą funkcji Brush
jest prawidłowy.

Użycie pipety

Funkcja pipety umożliwia tworzenie lub dokładne dopasowanie obiektu przy użyciu
zdefiniowanych interwałów skali szarości.

Etapy

1. Za pomocą suwaka Brush Size określić rozmiar pędzla.

2.

①
Kliknąć ikonę pipety ①, aby uaktywnić funkcję, następnie kliknąć bez-
pośrednio w widoku.
Wartości pikseli we wstępnym okręgu pędzla (zdefiniowanym przez
wielkość pędzla) są stosowane do określenia odstępu ważnych war-
tości pikseli, które są stosowane podczas zakreślania.

3.
Użyć funkcji Brush, aby utworzyć obiekt.
Przeciągnięcie pędzla funkcji Brush zakreśla wyłącznie piksele o wartościach w zdefinio-
wanym odstępie.

Tworzenie obiektów
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Wskazówki dla tworzenia cienkich obiektów

Zaleca się tworzenie cienkich i/lub niewielkich obiektów w zakładce 4 Views lub 8 Views, w
których można zakreślić obiekt na kilku kolejnych przekrojach oraz przeglądać i korygować obiekt
3D w zakładce Overview. 
Można następnie skorygować obiekt według potrzeb w zakładkach Overview lub 4 Views.
UWAGA. Ogólnie cienkie i/lub niewielki obiekty w widoku 3D mogą nie być wyświetlane
precyzyjnie.
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8.3.1 Tworzenie obiektów za pomocą funkcji SmartBrush

Informacje ogólne

SmartBrush to narzędzie do segmentacji obrazu, umożliwiające zaawansowane funkcje
zakreślania, pomagające odróżnić zdrową tkankę od nowotworu. Po wybraniu obszaru do
wyróżnienia program wypełnia regiony o wartości szarości podobnej do wybranego obszaru. 
UWAGA. Podobnie jak w przypadku funkcji Brush, podczas tworzenia obiektów SmartBrush
wykorzystuje automatyczną interpolację (patrz str. 141).
 

Tworzenie obiektów

Etapy

1. Wybrać obiekt z listy w obszarze funkcji.

2. Kliknąć SmartBrush.

3. Powiększyć obszar zainteresowania w celu zredukowania danych obrazu, które będą
używane przez algorytm.

4.

Za pomocą suwaka Brush Size określić rozmiar pędzla.
Aby zobaczyć przybliżony rozmiar pędzla, należy przesunąć mysz do obszaru planowa-
nia.
UWAGA. SmartBrush działa bardziej wydajnie z mniejszym pędzlem.
 

5. Kliknąć i wskazać region. Kształt obiektu jest określony przez rozmiar pędzla, który zdefi-
niowano w poprzednim kroku.

6.

Przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć mysz nad obszarem, który ma być seg-
mentowany.
Wskazany obszar jest wyróżniony na obrazie za pomocą wartości progowych. Interwał
wartości progowej wzrasta z odległością, na jaką jest przeciągnięty kursor myszy.

7. W razie potrzeby skorygować krawędzie zakreślenia za pomocą funkcji Brush (patrz str.
141) i Eraser (patrz str. 169).

8.

Kliknąć inny przekrój obrazu i użyć SmartBrush do segmentowana obiektu na drugim
przekroju.
Program przeprowadza interpolację, aby wskazać obiekty w innych przekrojach obrazu w
zakładce widoku i w celu utworzenia obiektu 3D w widokach 3D.
UWAGA. Niewielkie i/lub cienkie obiekty należy tworzyć za pomocą wysokiej rozdziel-
czości przekrojów (patrz str. 153).
 

W zakładce Overview zweryfikować, czy obiekt wygenerowany za pomocą funkcji
SmartBrush jest prawidłowy.
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8.3.2 Tworzenie obiektów za pomocą funkcji SeedBrush

Informacje ogólne

SeedBrush to narzędzie do segmentowania obrazu, które podobnie jak SmartBrush segmentuje
obszary o wartości szarości podobnej do wybranego rejonu. Po wykonaniu segmentacji rejonu za
pomocą SeedBrush można zastosować segmentację do dodatkowych przekrojów obrazu. 
UWAGA. Obszar segmentacji w zestawie danych jest ograniczony do obszaru wyświetlanego na
poszczególnych widokach (w zależności od powiększenia) oraz liczby wyświetlanych widoków
obrazów (np. w zakładkach 4 Views lub 8 Views).
 

Przed rozpoczęciem

Przed wykonaniem segmentowania za pomocą SeedBrush przydatne może być
zoptymalizowane okienkowania, jeśli poziom szarości obszaru w stosunku do segmentacji jest
taki sam jak na pozostałej części obrazu lub jeśli wykorzystywane są obrazy słabej jakości.

Etapy

1. Otworzyć okno dialogowe SeedBrush (patrz niżej) i kliknąć przycisk Windo-
wing w oknie dialogowym.

2. Dostosować jasność i kontrast obrazu tak, aby obszary do zakreślenia były łatwo zauwa-
żalne (patrz str. 238).

Aktywacja narzędzia Seedbrush

Rysunek 80 

Etapy

1. Wybrać obiekt z listy w obszarze funkcji.

2. Kliknąć SeedBrush..., aby otworzyć okno dialogowe SeedBrush.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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Tworzenie obiektów

Etapy

1. Kliknąć Zoom i powiększyć obszar do segmentowania.

2. Kliknąć Pan and Recenter, aby wyśrodkować obraz.

3.
Za pomocą suwaka Brush Size określić rozmiar pędzla.
Aby zobaczyć przybliżony rozmiar pędzla, należy przesunąć mysz do obszaru planowa-
nia.

4.

Aby zaznaczyć obszary do segmentacji, kliknąć Include i:
• przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć wskaźnik myszy w poprzek obszaru obra-

zu do włączenia lub
• kliknąć obraz w punkcie.

5.

Aby zaznaczyć obszary, które nie powinny zostać zakreślone, kliknąć Exclude i:
• przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć wskaźnik myszy na sekcję obrazu, która

ma być wyłączona lub
• kliknąć obraz w punkcie.

6.
Kliknąć Apply.
Obszary o podobnej skali szarości, jak wybrany obszar są automatycznie wypełniane i
segmentowany obiekt jest wyświetlony w widokach obrazów.

7. W razie potrzeby skorygować krawędzie zakreślenia za pomocą funkcji Brush (patrz str.
141) i Eraser (patrz str. 169).

UWAGA. Wyniki SeedBrush można poprawić sukcesywnie, ustawiając więcej „ziaren”,
wykonując wymienione etapy.
 

Zaznaczanie tego samego obiektu w sąsiednich przekrojach

Etapy

1. Użyć przycisków Browse Slices na pasku narzędzi i wybrać kolejne czte-
ry przekroje.

2. Kliknąć Apply, aby skopiować zakreślenie na wyświetlone przekroje.

3.
Aby zakreślić inne obszary skanowania, powtarzać opisaną wyżej procedurę Include,
Exclude i Apply z taką częstotliwością, jaka jest niezbędna do uzyskania żądanego wy-
niku.

Weryfikowanie obiektu

W zakładce Overview zweryfikować, czy obiekt wygenerowany za pomocą funkcji
SeedBrush jest prawidłowy.
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8.4 Tworzenie obiektów przy użyciu segmentacji
automatycznej

Segmentacja automatyczna przy użyciu atlasu

Informacje ogólne

Auto Segmentation wykorzystuje oparte na wiedzy podejście do segmentacji identyfikujące
narządy i inne struktury organizmu człowieka za pomocą porównania zestawu danych pacjenta z
zestawem danych w atlasie (zawartym w iPlan), w którym struktury są już zakreślone.
Przy użyciu atlasu program porównuje punkt po punkcie dane z zestawu pacjenta i dane z atlasu
anatomicznego i przesyła wszystkie struktury wskazane w atlasie do zestawu danych pacjenta.
Połączenie między zestawem danych pacjenta i danymi w atlasie anatomicznym nie jest
sztywnym procesem, który rozpoznaje różnice w kształcie i rozmiarze struktur anatomicznych.
Dane zawarte w atlasie muszą ulec w taki sposób zmianie, aby maksymalnie wzrosło
podobieństwo między zestawami.

Wymogi

Auto Segmentation za pomocą atlasu można zastosować, jeśli:
• Używane są obrazy anatomiczne MR i/lub TK. Obsługiwane są następujące podtechniki: MR

T1 z/bez środka kontrastowego i MR T2 ważone.
• Wybrany został do segmentacji obiekt lub wiele obiektów, które zawarte są w atlasie w

oprogramowaniu (patrz str. 148).
UWAGA. Najlepsze wyniki są uzyskiwane przy użyciu obrazów wysokiej jakości (o wysokiej
rozdzielczości, wysokim kontraście tkanek i dużych objętościach).
 

Zestawy obrazów MR: Podtechnika

W przypadku Auto Segmentation opartej na atlasie i dotyczącej zestawów obrazów MR
stosowane są różne atlasy w zależności od podtechniki zestawu obrazów. Domyślnie
oprogramowanie automatycznie definiuje podtechnikę podczas segmentacji. Jeśli wyniki
segmentacji nie są satysfakcjonujące, można przejrzeć podtechnikę i w razie konieczności
ręcznie wybrać inną podtechnikę w zakładce Plan Content (patrz str. 93) i powtórzyć Auto
Segmentation.

Zestawy obrazów TK

Oparta na atlasie Auto Segmentation zestawów obrazów TK wykorzystuje wykalibrowaną
skalę Hounsfielda. Z tego powodu funkcja ta może dać wyniki słabej jakości w przypadku
nieskalibrowanych zestawów obrazów TK lub technik takich, jak np. DVT/Wiązka
stożkowa/XA.

Zaznaczanie guzów

Jeśli w mózgu występuje guz, zaleca się najpierw zakreślić ten rejon, tj. utworzyć obiekt guza
przed zastosowaniem funkcji Auto Segmentation. Zakreślając najpierw guza wszelkie struktury
poddane późniejszej segmentacji nie będą obejmowały rejonu guza. Zredukowane zostanie
błędne zaklasyfikowanie powstających struktur segmentowanych.
Jeśli guz nie zostanie zakreślony przed zastosowaniem funkcji Auto Segmentation, zostanie
automatycznie zignorowany podczas segmentacji. Należy o tym pamiętać w przypadku zamiaru
wykonania analizy wolumetrycznej.
UWAGA. Wszystkie błędy, jakie wystąpią podczas zaznaczania guza, będą odpowiednio
powtarzać się w obiektach poddanych automatycznej segmentacji.
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Struktury w atlasie

Atlas w programie zawiera następujące struktury. Dostępność struktur zależy od wybranego
szablonu terapii (patrz str. 140).

Struktury w atlasie MR Struktury w atlasie TK

Mózg:
Mózg właściwy:
Istota szara
Istota biała
Móżdżek
Pień mózgu
• Rdzeń przedłużony

Podwzgórze
• Szyszynka
• Przysadka

Komory mózgowe
Płyn mózgowo-rdzeniowy
Jama czaszki
Hipokamp, lewy; Hipokamp, prawy
Wzgórze, lewe; Wzgórze, prawe
Jądro ogoniaste, lewe; Jądro ogoniaste,
prawe
Skorupa, lewa; Skorupa, prawa
Torebka wewnętrzna, lewa; Torebka wew-
nętrzna, prawa
Oko, lewe; Oko, prawe
Narząd wzroku:
• Nerw wzrokowy lewy; Nerw wzrokowy

prawy
• Skrzyżowanie nerwów
• Pasmo wzrokowe, lewe; Pasmo wzroko-

we, prawe
Soczewka, lewa; Soczewka prawa
Ślimak, lewy; Ślimak, prawy
Ucho wewnętrzne, lewe; Ucho wewnętrz-
ne, prawe

Tętnica szyjna wewnętrzna w obszarze zaintereso-
wania lewym;
Tętnica szyjna wewnętrzna w obszarze zaintereso-
wania prawym
Kość sitowa
Kość czołowa
Żuchwa
Trzon żuchwy, lewy
Trzon żuchwy, prawy
Ramię żuchwy, lewe
Ramię żuchwy, prawe
Szczęka górna
Szczęka, lewa
Szczęka, prawa
Szablon I Le Forta
Szablon I Le Forta, lewy
Szablon I Le Forta, prawy
Szablon III Le Forta
Szablon III-I Le Forta
Kość nosowa
Kość potyliczna
Oczodół, lewy
Oczodół, prawy
Jama oczodołowa, lewa
Jama oczodołowa, prawa
Kość ciemieniowa, lewa
Kość ciemieniowa, prawa
Kość klinowa
Kość skroniowa, lewa
Kość skroniowa, prawa
Kość jarzmowa, lewa
Kość jarzmowa, prawa
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Stosowanie i weryfikacja segmentacji

Rysunek 81 

Etapy

1. Wybrać obiekt z atlasu z listy w obszarze funkcji.

2.
Kliknąć Auto Segmentation..., aby otworzyć okno dialogowe Auto Segmentation
(przedstawione powyżej).
Program uaktywni segmentację automatyczną i będzie śledzić postęp procesu.

3. Po zakończeniu procedury należy sprawdzić, czy wszystkie obiekty zostały prawidłowo
posegmentowane w widokach obrazu.

4.
Kliknąć OK, aby potwierdzić segmentację i zamknąć okno dialogowe Auto Segmenta-
tion. Obiekty poddane segmentacji są teraz wyświetlane na wszystkich widokach obra-
zów w obszarze planowania.

Segmentacja z wykorzystaniem atlasu może nie odpowiadać właściwemu kształtowi
konkretnej struktury. Z tego powodu wszystkie obiekty poddane automatycznej
segmentacji muszą być sprawdzone przez użytkownika.
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8.4.1 Segmentacja automatyczna z progowaniem pasma (z użyciem obszaru
zainteresowania)

Informacje ogólne

Funkcja Auto Segmentation umożliwia także definiowanie struktur, które są właściwe dla budowy
anatomicznej pacjenta i mogą zostać w łatwy sposób odróżnione na wybranym zestawie obrazów.
Tę procedurę segmentacji można wykonać dla wszystkich obiektów, które nie są zawarte w
atlasie. 

Okno dialogowe Band Thresholding

Rysunek 82 

Zastosowanie progowania pasma

Etapy

1. Z listy w obszarze funkcji należy wybrać obiekt, którego nie ma w atlasie.

2. Kliknąć Auto Segmentation..., aby otworzyć okno dialogowe Band Thresholding.

3.
Teraz można zdefiniować trójwymiarowy obszar zainteresowania (ROI) w widoku obrazu
w celu dostosowania kontrastu obrazu w tym obszarze.
Aby zdefiniować kształt ROI, wybrać ROI Box lub ROI Ellipsoid z listy rozwijanej Mask.

4. Za pomocą kursora myszy umieścić ramkę ograniczającą w widoku osiowym, bocznym
lub strzałkowym, aby otoczyć obszar, który ma być segmentowany.

5.

Z listy rozwijanej Maximal Fragment Number należy wybrać liczbę fragmentów, które
mają zostać wykryte i poddane segmentacji. Na przykład po wybraniu jednego fragmentu
segmentacji zostanie poddany największy z połączonych obszarów.
Podgląd nie uwzględnia wybranej liczby fragmentów. Po potwierdzeniu ustawień za po-
mocą OK liczba fragmentów jest uwzględniania w obliczeniach.
UWAGA. Maximal Fragment Number można wykorzystać do wyeliminowania niewiel-
kich artefaktów na obiektach poddanych progowaniu i zredukować ilość wykorzystanej
pamięci.
 

6.

Zdefiniować wartości szarości na widoku funkcji mapowania (prawy dolny róg):
• wprowadzając wymagane wartości Right i Left bezpośrednio do dostępnych pól lub
• za pomocą kursora myszy, dostosowując paski regulacji lewej wartości i/lub prawej

wartości tak, by w odpowiednich polach wyświetlały się wymagane wartości.

Tworzenie obiektów przy użyciu segmentacji automatycznej
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Etapy

7. Aby dokładniej zdefiniować okienkowanie, należy zaznaczyć pole Zoom w celu powięk-
szenia obszaru pomiędzy lewą i prawą wartością progową.

8.
Aby potwierdzić ustawienia i uruchomić segmentację, kliknąć OK.
Obiekty poddane segmentacji są teraz wyświetlane na wszystkich widokach obrazów w
obszarze planowania.

Przykład: Segmentacja naczynia

Pewnym obiektom przypisywane są domyślnie wartości progowe dla segmentacji, jak np. w
przypadku segmentacji naczyń. Dla obrazów MR wartość minimalna wynosi 1433, natomiast
wartość maksymalna wynosi 2252.

Rysunek 83 

Etapy

1. Z listy rozwijanej Mask wybrać Ellipsoid ROI. Należy sprawdzić, czy ROI zawiera naczy-
nia przeznaczone do segmentowania.

2. Zweryfikować, czy domyślne wartości progowe podświetlają naczynia. Jeśli nie, wówczas
wartości należy dopasować ręcznie.

3. Wybrać odpowiednią wartość Maximal Fragment Number w zależności od długości i
szerokości naczyń przeznaczonych do segmentacji.

4. Kliknąć OK.

Wszystkie naczynia po segmentacji automatycznej muszą być sprawdzone przez
użytkownika.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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8.4.2 Segmentacja automatyczna z progowaniem pasma (z użyciem obiektu typu
maska)

Informacje ogólne

W oknie dialogowym Band Thresholding można przeprowadzać także segmentację w obszarze
definiowanym przez obiekt maskę (inny obiekt poddany segmentacji).
Należy najpierw utworzyć obiekt maskę, który definiuje obszar do segmentacji. Następnie, można
przeprowadzić segmentację nowego obiektu w zdefiniowanym obszarze.

Sposób dodawania obiektów

Etapy

1.
Użyć funkcji New Object..., aby dodać obiekt (za pomocą zakładki Single Object) do lis-
ty w obszarze funkcji.
Jest to obiekt typu maski.

2.
Aby szeroko zdefiniować obszar do segmentacji, wybrać obiekt z listy w obszarze funkcji i
wykonać segmentację za pomocą funkcji Brush (patrz str. 141) lub SmartShaper (patrz
str. 157).

3. Za pomocą funkcji New Object... dodać nowy pusty obiekt do listy w obszarze funkcji.

Uaktywnienie progowania pasma

Etapy

1. Wybrać pusty obiekt, który został dodany w obszarze funkcji i kliknąć Auto Segmenta-
tion..., aby otworzyć okno dialogowe Band Thresholding.

2. Z listy rozwijanej Mask wybrać utworzony obiekt maskę.

3.

Zdefiniować wartości szarości na widoku funkcji mapowania (prawy dolny róg):
• wprowadzając wymagane wartości Right i Left bezpośrednio do dostępnych pól lub
• za pomocą kursora myszy, dostosowując paski regulacji lewej wartości i/lub prawej

wartości tak, by w odpowiednich polach wyświetlały się wymagane wartości.

4. Aby dokładniej zdefiniować okienkowanie, należy zaznaczyć pole Zoom w celu powięk-
szenia obszaru pomiędzy lewą i prawą wartością progową.

5.
Aby potwierdzić ustawienia i uruchomić segmentację, kliknąć OK.
Obiekty poddane segmentacji są teraz wyświetlane na wszystkich widokach obrazów w
obszarze planowania.

Weryfikacja segmentacji

Segmentacja z wykorzystaniem progowania pasma może nie odpowiadać właściwemu
kształtowi konkretnej struktury. Z tego powodu wszystkie obiekty poddane automatycznej
segmentacji muszą być sprawdzone przez użytkownika.

Tworzenie obiektów przy użyciu segmentacji automatycznej
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8.5 Tworzenie obiektów w wysokiej rozdzielczości
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

iPlan umożliwia tworzenie obiektów o wyższej rozdzielczości niż rozdzielczość wybranego
zestawu obrazów (tj. w taki sposób, że odległość przekrojów obiektu jest mniejsza niż odległość
przekrojów obrazu). Ułatwia to wyróżnienie małych i/lub cienkich obiektów, w szczególności w
widokach rekonstrukcji prostopadłych do oryginalnych przekrojów obrazu.
Tworzenie obiektów w wysokiej rozdzielczości może być użyteczne np.:
• W celu precyzyjnego planowania stereotaktycznego, które wymaga, aby obiekty były

utworzone w widokach odtworzonych.
• W celu analizy wolumetrycznej, gdzie istotne jest precyzyjne porównanie różnych obiektów

(patrz str. 155).
• W celu radiochirurgii/neurochirurgii, gdzie wymagane jest precyzyjne zakreślenie celu

klinicznego względem narządów ryzyka.

Tworzenie obiektów w wysokiej rozdzielczości

Należy najpierw zdefiniować pewne ustawienia w zakładce Single Object, która otwiera się po
kliknięciu New Object... w obszarze funkcji. Ustawienia opisano na następnych stronach.
Po zdefiniowaniu ustawień można utworzyć obiekt za pomocą wcześniej opisanych funkcji
(Brush, SmartBrush, Auto Segmentation, itd.).

Układ ekranu

①
②

Rysunek 84 
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Definiowanie ustawień dla obiektów w wysokiej rozdzielczości

Nr Ustawienie Objaśnienie

① Slice Dis-
tance

Wybrać żądaną odległość pomiędzy przekrojami obiektów (np. 1 mm, 2
mm). Za pomocą tej opcji można ustawić rozdzielczość obiektu tak, aby
obiekt miał większą rozdzielczość, niż odległość w oryginalnym zestawie
obrazów.
UWAGA. Wybrana wartość jest przybliżona. Program wybiera najbliższą
wartość, która równo dzieli oryginalną odległość przekrojów obrazu na dwa
podprzekroje. Uzyskana odległość przekroju różni się nie więcej, niż o
współczynnik równy 1,7 od wartości wybranej. Jeśli dodatkowo odległość
przekroju zestawu obrazów różni się dla przekrojów obrazu, wówczas od-
ległości przekrojów obiektów także będą się różnić. W takim przypadku zos-
tanie wyświetlony zakres odległości przekroju (wartość minimalna i maksy-
malna).
 

UWAGA. Aby zobaczyć wartości odległości przekrojów dla zestawów obra-
zów, należy przejść do zakładki Plan Content.
 

② Object alig-
ned to 

Wybrać jedną z dostępnych opcji:
• Patient Orientation: przekroju obiektu będą ustawione równolegle do

standardowych osi anatomicznych pacjenta. Umożliwia to wskazanie
przekroju w rzeczywistym widoku osiowym, bocznym i strzałkowym. Ma
to zastosowanie także w przypadku zestawów obrazów skanowanych z
nachyleniem gantry lub zestawów obrazów, w których układ współrzęd-
nych został zdefiniowany ponownie za pomocą lokalizacji lub fuzji obra-
zów. Orientacje niestandardowe są odpowiednio uwzględniane. 

• Original Slice Orientation: Przekroje obiektów zostaną wyrównane z
przekrojami obrazu, za wyjątkiem dodatkowych podprzekrojów, które są
wprowadzane w zależności od wybranej odległości przekrojów (patrz wy-
żej). Obiekty z oryginalną orientacją przekroju umożliwiają zaznaczenie i
przeglądanie struktur w oryginalnych przekrojach obrazu dostarczonych z
tomografu (tak długo, jak używana jest odpowiednia orientacja widoku),
niezależnie od rzeczywistej orientacji przekroju. 

UWAGA. Pacjent i przekrój mogą być zorientowani w taki sam lub różny
sposób w zależności od sytuacji (patrz str. 154).
 

UWAGA. Wybrana w oknie dialogowym odległość przekroju i wyrównanie obiektu będą
odpowiadać zestawowi obrazów, na którym rozpoczęto zakreślanie obiektu.
 

Obiekty i orientacja

Oryginalne przekroje obrazu nie są ustawione zgodnie z orientacją pacjenta w następujących
przypadkach:
• skanowanie z pochyloną gantrą
• przeprowadzona została fuzja z innym zestawem obrazów
• przeprowadzono lokalizację zestawu obrazów
• zestawowi obrazów przypisano orientację specjalną (patrz str. 61)

UWAGA. Jeśli obiekt nie jest wyrównany z orientacją pacjenta lub oryginalnego przekroju,
odpowiednie wyrównanie wyświetlane jest w części Align object to okna dialogowego
Properties. Może być tak w przypadku obiektów utworzonych poza zadaniem Object Creation
lub jeśli orientacja zestawu obrazów została wyregulowana po utworzeniu obiektu.
 

Tworzenie obiektów w wysokiej rozdzielczości

154 Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0



Porównywanie obiektów

Obliczone wartości obiektu, np. objętość (wyświetlona w zakładce Plan Content, patrz niżej) są
oparte na rozdzielczości obiektu.

Rysunek 85 
Aby porównać statystyki dla podobnych obiektów utworzonych na dwóch różnych zestawach
obrazów ustawienia rozdzielczości obrazu (odległość przekrojów i orientacja obiektu) powinny być
takie same dla każdego obiektu. W przeciwnym razie wyświetlone wartości mogą nie być
odpowiednie do porównania.

Zmiana odległości przekrojów

W przypadku zmiany odległości już utworzonego przekroju (w oknie dialogowym
Properties, patrz str. 166) obiekt zostanie przepróbkowany do nowej odległości
przekrojów. Może to spowodować zmianę kształtu i/lub objętości obiektu. Po
wprowadzeniu wszelkich zmian należy uważnie sprawdzić obiekt.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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8.5.1 Weryfikacja obiektów w wysokiej rozdzielczości

Informacje ogólne

Jeśli utworzono obiekt w wysokiej rozdzielczości, można przeglądać obiekt w widokach obrazów
Fine, które mają odległość przekrojów porównywalną z odległością przekrojów wybranego
obiektu. W ten sposób można przewijać przekroje obrazu, które są zbliżone bardziej (tj. z wyższą
rozdzielczością) niż na standardowych widokach.
Widoki Fine są efektywne wyłącznie, jeśli odległość przekroju obrazu jest mniejsza niż odległość
przekroju oryginalnej odległości zestawu obrazów.
UWAGA. Należy także zweryfikować prawidłowość obiektów w wysokiej rozdzielczości w
zakładce Overview.
 

Widok obiektów w trybie precyzyjnym

Etapy

1. Wybrać obiekt, który będzie przeglądany.

2. W zakładkach 4 Views lub 8 Views kliknąć przycisk View Orienta-
tion, aby wyświetlić opcje orientacji.

3.
Wybrać orientację Axial Fine, Coronal Fine lub Sagittal Fine. 
Widok zostaje odpowiednio zaktualizowany.

4. Przewinąć zestaw obrazów, aby zobaczyć obiekt w każdym przekroju.

UWAGA. Odległość przekrojów na widokach obrazów Fine odpowiada odległości przekroju
wybranego obiektu. W przypadku wybrania innego obiektu widok Fine jest oparty na nowo
wybranym obiekcie. Widoki Fine są oznaczone w prawym górnym rogu każdego widoku.
 

UWAGA. Szczegóły obiektu widoczne w trybie Fine mogą nie być widoczne na widokach
standardowych. Należy o tym pamiętać w czasie przeglądania obiektów w wysokiej
rozdzielczości.
 

Tworzenie obiektów w wysokiej rozdzielczości
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8.6 Korygowanie obiektów
Modyfikowanie obiektów przy użyciu narzędzia SmartShaper

Informacje ogólne

Funkcja SmartShaper umożliwia, w razie potrzeby, ręczną zmianę kształtu i pozycji już
utworzonego obiektu.

Czym jest narzędzie SmartShaper?

SmartShaper to zaawansowane narzędzie do odkształcania obiektów anatomicznych w budowie
anatomicznej pacjenta w trzech wymiarach. Podobnie do segmentacji opartej na atlasie, która
dostosowuje zestaw danych z atlasu, aby pasował do zestawu danych pacjenta, SmartShaper
nakłada siatkę niewidocznych punktów kontrolnych na obiekcie przeznaczonym do dostosowania.
Następnie, siatka punktów kontrolnych jest automatycznie dostosowana z użyciem odkształcenia
sprężystego.

Użycie narzędzia SmartShaper

Punkty kontrolne można interaktywnie nacisnąć lub przeciągnąć, przesuwając regulowany pędzel
nad obszarem obiektu. Ponieważ siatka, w której znajduje się odpowiedni obiekt ulega deformacji,
obiekt również ulega odkształceniu w trzech kierunkach (osiowym, bocznym i strzałkowym).
Pociągając, można także użyć SmartShaper poza obiektem. Narzędzie działa jak pędzel i
odkształca przestrzeń, gdzie znajduje się obiekt. Proces w prosty sposób można porównać do
malowania obrazu na balonie. Jeśli balon zostanie naciśnięty lub pociągnięty w jednym kierunku,
obraz również zostanie odpowiednio odkształcony (ściśnięty lub wyciągnięty).
UWAGA. SmartShaper jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania drobnych poprawek na
obszarach granicznych.
 

Użycie narzędzia SmartShaper

Etapy

1. Należy zaznaczyć dany obiekt na liście w obszarze funkcji i kliknąć SmartShaper.

2.

• Aby wyświetlić widoczne obiekty jako kontury, należy zaznaczyć pole Contours.
• Dopasować średnicę narzędzia do kształtowania za pomocą suwaka Brush Size. Zale-

cana jest średnica większa niż 3 mm.
- W przypadku użycia mniejszego rozmiaru pędzla wzrośnie liczba obliczonych punk-

tów siatki, zatem wzrośnie czułość.
- W przypadku użycia większego rozmiaru pędzla dostosowania będą mniej precyzyj-

ne.
UWAGA. SmartShaper może nie działać zgodnie z zamierzeniem w przypadku mniej-
szych pędzli. Niewielkie zmiany lepiej przeprowadzić miejscowo stosując Brush i Eraser.
 

3. Aby dopasować kształt obiektu, należy przesunąć kursor my-
szy nad obiektem i dopasować zewnętrzny kontur obiektu.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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W zakładce Overview zweryfikować, czy obiekt zmodyfikowany za pomocą funkcji
SmartShaper jest prawidłowy.

Korygowanie obiektów

158 Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0



8.7 Zaawansowana manipulacja obiektami
Dostęp

Dostęp do funkcji zaawansowanych

Etapy

1. Kliknąć Advanced Manipulation... w obszarze funkcji.

2.

W zależności od wymaganego rodzaju manipulacji obiektem, należy wybrać jedną spoś-
ród następujących zakładek:
• Scaling (patrz str. 160)
• Logical Operations (patrz str. 162)
• Splitting (patrz str. 164)

UWAGA. Zwiększanie rozdzielczości obiektu przed przeprowadzeniem zaawansowanej
manipulacji może zredukować możliwość utraty informacji.
 

Weryfikacja obiektów

Wszystkie obiekty, które zostały wyregulowane za pomocą funkcji Advanced
Manipulation..., muszą zostać zweryfikowane przez użytkownika.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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8.7.1 Skalowanie obiektów

Informacje ogólne

W oknie dialogowym Scaling można:
• Proporcjonalne powiększanie lub pomniejszanie utworzonych obiektów i generowanie nowego

obiektu z obiektu o zmodyfikowanym kształcie.
• Utworzenie obiektu typu „ściana” generowanego względem wcześniej utworzonego obiektu
źródłowego.

Okno dialogowe Scaling

②

③

①

Rysunek 86 

Nr Objaśnienie

① Lista obiektów źródłowych.

② Wybrany obiekt źródłowy, z którego zostanie utworzony obiekt przeskalowany.

③ Podgląd obiektu przeskalowanego na podstawie przeprowadzonej manipulacji obiektem.

UWAGA. Opcje dostępne w oknie dialogowym Scaling różnią się w zależności od tego, czy
obiekty będą pomniejszane, powiększane, czy tworzony będzie obiekt typu ściana.
 

Powiększanie i pomniejszanie obiektów

Etapy

1. Wybrać Enlarge Object lubShrink Object w części Choose Operation and Source Ob-
ject okna dialogowego Scaling. 

2. Z listy obiektów źródłowych należy wybrać obiekt, który ma być skalowany.

3.

W części Adjust Parameters należy określić wymiary w milimetrach, o jakie wielkość
obiektu ma zostać zwiększona lub zmniejszona.
Domyślnie wielkość obiektu zostanie dostosowana proporcjonalnie w kierunku od strony
lewej do prawej, przodu do tyłu i od głowy do nóg pacjenta. Aby wyłączyć to ustawienie,
należy usunąć zaznaczenie pola wyboru proportional dla odpowiedniej orientacji.
UWAGA. W przypadku zdefiniowania wartości w polach parametrów, które znacząco róż-
nią się od siebie i zastosowania funkcji Shrink, powstały obiekt może wyglądać inaczej
niż spodziewany. Jednakże, tak uzyskany obiekt będzie poprawny.
 

Zaawansowana manipulacja obiektami
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Etapy

4.

W polu Object Name należy określić nazwę obiektu przeskalowanego. Można także wy-
brać zdefiniowaną wstępnie strukturę na liście Structure Type.
UWAGA. Obiektowi zostanie domyślnie nadana nazwa zgodna z nazwą obiektu źródło-
wego oraz wybranym rodzajem operacji.
 

5. Kliknąć żądany kolor dla obiektu.

6. Aby wyświetlić podgląd operacji skalowania, kliknąć widoki podglądu dostępne po prawej
stronie zakładki.

7. Kliknąć Generate, aby utworzyć obiekt przeskalowany.

8.
Aby potwierdzić wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe, kliknąć Close.
Obiekt przeskalowany będzie teraz wyświetlany w widoku listy w obszarze funkcji.

Tworzenie obiektu typu ściana

Etapy

1. Wybrać Create Wall w części Choose Operation and Source Object okna dialogowego
Scaling. 

2.

Wybrać jedną z dostępnych opcji:
• Kliknąć Exterior, aby wyświetlić obiekt typu ściany poza obiektem źródłowym.
• Kliknąć Centered, aby wyświetlić granicę obiektu źródłowego pośrodku nowoutworzo-

nego obiektu typu ściana.
• Kliknąć Interior, aby wyświetlić obiekt typu ściana wewnątrz obiektu źródłowego.

3. Z listy obiektów źródłowych należy wybrać obiekt, od którego ma być utworzony obiekt ty-
pu ściana.

4. W części Adjust Parameters należy określić w milimetrach wymiary obiektu typu ściana.

5.

W polu Object Name, należy określić nazwę obiektu typu ściana. Można także wybrać
zdefiniowaną wstępnie strukturę na liście Structure Type.
UWAGA. Obiektowi zostanie domyślnie nadana nazwa zgodna z nazwą obiektu źródło-
wego.
 

6. Kliknąć żądany kolor dla obiektu.

7. Aby wyświetlić podgląd operacji skalowania, kliknąć widoki podglądu dostępne po prawej
stronie zakładki.

8. Kliknąć Generate, aby utworzyć obiekt typu ściana.

9.
Aby potwierdzić wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe, kliknąć Close.
Obiekt typu ściany będzie teraz wyświetlany w widoku listy w obszarze funkcji.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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8.7.2 Scalanie obiektów

Informacje ogólne

W oknie dialogowym Logical Operations można scalić dwa obiekty i stworzyć nowy obiekt z
połączonych obiektów.

Okno dialogowe Logical Operations

①

②

Rysunek 87 

Nr Objaśnienie

① Wybrane obiekty źródłowe, z których zostanie utworzony nowy obiekt.

② Podgląd nowego obiektu na podstawie sposobu scalenia dwóch obiektów źródłowych.

Jak scalić obiekty

Etapy

1. Z pól First Operand i Second Operand należy wybrać dwa obiekty, na których nowy
obiekt ma być oparty.

2.

Wybrać pożądaną operację z następujących opcji:
• Kliknąć Union, aby utworzyć nowy obiekt z dwóch scalonych obiektów.
• Kliknąć Intersection, aby utworzyć nowy obiekt z przecięcia dwóch obiektów.
• Kliknąć Subtraction, aby utworzyć nowy obiekt powstały z odjęcia drugiego obiektu

(Second Operand) od pierwszego obiektu (First Operand).

3.

W polu Object Name, należy określić nazwę obiektu. Można także wybrać zdefiniowaną
wstępnie strukturę na liście Structure Type.
UWAGA. Obiektowi zostanie domyślnie nadana nazwa zgodna z wybranym rodzajem
operacji.
 

4. Kliknąć żądany kolor dla obiektu.

5. Aby wyświetlić podgląd operacji scalania, należy kliknąć widoki podglądu dostępne po
prawej stronie karty zakładki.

6. Kliknąć Generate, aby utworzyć nowy obiekt.

Zaawansowana manipulacja obiektami
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Etapy

7.
Aby potwierdzić wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe, kliknąć Close.
Nowy obiekt będzie teraz wyświetlany w widoku listy w obszarze funkcji.

UWAGA. Wyniki Union, Intersection i Subtraction mogą różnić się od pierwotnego kształtu
obiektu, jeśli są segmentowane w innych zestawach przekrojów i/lub przy innych
rozdzielczościach.
 

TWORZENIE OBIEKTÓW

Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0 163



8.7.3 Dzielenie obiektów

Informacje ogólne

W oknie dialogowym Splitting można podzielić utworzony obiekt na dwie części. 

Okno dialogowe Splitting

Rysunek 88 

Dzielenie obiektów

Etapy

1. Z listy Source Object wybrać obiekt do podzielenia.

2.

Wybrać pożądaną orientację podziału dla bieżącej płaszczyzny:
• Kliknąć Min Area, aby dowolnie określić orientację podziału tak, aby zachować mini-

malny obszar przekroju.
• Kliknąć Axial, Coronal lub Sagittal, aby podzielić obiekt zgodnie z określoną orienta-

cją.

3. Należy kliknąć przycisk Object Splitter na pasku narzędzi w zakładce Split-
ting.

4. Kliknąć w preferowany widok w karcie zakładki.

5.

Za pomocą kursora myszy należy przeciągnąć zielony kwadrat tak, by dostosować pła-
szczyznę cięcia wzdłuż wybranej orientacji.
Możliwe jest także obrócenie płaszczyzny przez przesunięcie wskaźnika myszy nad lub
pod zielonym kwadratem.

6. Zweryfikować w widokach, czy obiekt został podzielony prawidłowo.

Zaawansowana manipulacja obiektami
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Generowanie dzielonych obiektów

Po pomyślnym podzieleniu obiektu w prawidłowy sposób można wygenerować dwa nowe obiekty
oznaczone oknami w kolorze niebieskim i pomarańczowym:

Etapy

1. W polu Object Name należy określić nazwę pierwszego obiektu.

2. Kliknąć żądany kolor dla obiektu.

3.
Kliknąć Generate Blue lub Generate Amber w zależności od tego, który obiekt ma zos-
tać wygenerowany.
Ten obiekt będzie wówczas widoczny na liście Source Object.

4. Powtórzyć kroki 1–3 dla drugiego obiektu.

5.
Aby potwierdzić wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe, kliknąć Close.
Nowe obiekty będą teraz wyświetlane w widoku listy w obszarze funkcji.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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8.8 Właściwości obiektu
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Każdy obiekt składa się z różnych właściwości określonych podczas jego tworzenia, np. kolor,
nazwa, typ struktury, itd. Po utworzeniu obiektu można przeglądać i dopasować pewne
właściwości w odpowiednim oknie dialogowym Properties. Inne właściwości (np. objętość
obiektu) można przeglądać w zakładce Plan Content.
UWAGA. Niektóre obiekty (np. Cerebrum) zawierają specjalne opcje wizualizacji w przypadku
uruchomionej funkcji Advanced 3D (patrz str. 97).
 

Dostęp do właściwości obiektu

Aby otworzyć okno dialogowe Properties, kliknąć ikonę właściwości obok obiektu na liście w
obszarze funkcji.

Okno dialogowe Properties

Rysunek 89 
Wyświetlone są następujące informacje:
• Rodzaj struktury (np. z atlasu).
• Nazwa obiektu.
• Wyrównanie i odległość przekrojów obiektu: Ustawienia te umożliwiają utworzenie obiektów w

wysokiej rozdzielczości, kiedy wymagane jest bardziej precyzyjne zakreślenie.
• Kolor i przejrzystość obiektu
• Przycisk Prepare for Export... w celu zdefiniowania pewnych ustawień eksportu obiektu (patrz

str. 170).
Ustawienia te są szczegółowo opisane od str. 138.

Właściwości obiektu
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Właściwości obiektu w zakładce Plan Content

①

②

Rysunek 90 
Po wybraniu obiektu z lewej strony okna dialogowego ① właściwości obiektu zostaną wyświetlone
z prawej strony okna dialogowego ②.
Wyświetlone są następujące informacje:
• Nazwa obiektu.
• Zestaw obrazów, w którym utworzono obiekt.
• Objętość obiektu
• Odległość przekroju obiektu.
• Rozmiar pikseli obiektu.
• Informacje o pomiarze wolumetrycznym: W tym miejscu można wybrać kolejny zestaw

obrazów w celu wyświetlenia danych z pomiarów wolumetrycznych dla obiektu opartego na
tym zestawie obrazów.

• Przycisk Copy to Clipboard u dołu zakładki Plan Content: Umożliwia kopiowanie danych
obiektu do schowka programu Windows, np. w celu przeniesienia go do zewnętrznego pliku.

Kształt i objętość obiektu

Wartość Volume jest obliczana przez iPlan na podstawie jakości obrazu, rozdzielczości
obrazu, grubości przekroju itp. oraz może się różnić od rzeczywistej objętości
zakreślonego obiektu. 

TWORZENIE OBIEKTÓW
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8.9 Dodatkowe funkcje
Dodatkowe opcje tworzenia obiektu

Stosowanie funkcji Auto Fill

Opcje

Aby automatycznie wypełnić przestrzeń zakreśloną, np. za po-
mocą okręgu utworzonego z wykorzystaniem funkcji Brush,
SmartBrush lub SeedBrush, należy zaznaczyć pole Auto Fill.

Aby wyświetlić zamkniętą przestrzeń zakreśloną zgodnie z wiel-
kością pędzla, usunąć zaznaczenie pola Auto Fill.

Stosowanie funkcji Contours

Opcje

Aby wyświetlić narzędzie Brush/Eraser i dowolne utworzone
obiekty jako kontury, należy aktywować pole wyboru Con-
tours.

Aby wyświetlić narzędzie Brush/Eraser i dowolne utworzone
obiekty wypełnione wybranym kolorem, usunąć zaznaczenie
pola Contours.

UWAGA. Funkcja ta jest dostępna podczas pracy z narzędziem Brush, Eraser, SmartBrush lub
SeedBrush.
 

Dodatkowe funkcje
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Wymazywanie obiektów

Funkcja Eraser umożliwia ręczne usuwanie informacji z utworzonych obiektów.

Etapy

1. Kliknąć Eraser. 

2.

①

Kliknąć obiekt i przytrzymać lewy przycisk myszy, prze-
suwać wskaźnik myszy, aż do wymazania obiektu z żą-
danego obszaru ①.

Usuwanie obiektów

Etapy

1. Wybrać obiekt z listy.

2. Kliknąć Remove.

TWORZENIE OBIEKTÓW
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8.10 Przygotowanie obiektów do eksportowania
Przygotowanie obiektów

Informacje ogólne

Po zakończeniu planowania obiektów, wszystkie obiekty można przygotować do eksportowania.
Jest to przydatne podczas eksportowania obiektu do nawigacji lub do wykorzystania w iPlan RT
Image.
Etap ten jest wymagany, jeśli:
• Obiekt nie posiada domyślnej odległości przekrojów i/lub oryginalnej orientacji przekroju.
• Użytkownik zamierza wybrać inny zestaw obrazów, do którego eksportowany będzie obiekt.

Przygotowanie obiektów do eksportowania

Etapy

1. Kliknąć ikonę właściwości obok obiektu na liście w obszarze funkcji.

2.

W oknie dialogowym Properties kliknąć Prepare for Export..., aby otworzyć okno dialo-
gowe Export Prep.

3. Wybrać obiekty, które mają być eksportowane do wybranego zestawu obrazów.
UWAGA. Ikona ta wskazuje, że odpowiadający obiekt ma małą objętość i jego kształt mo-
że ulec znaczącej zmianie podczas eksportu.
 

4. Wybrać zestaw obrazów do wyeksportowania.

5. Kliknąć OK, aby potwierdzić wybór.

Weryfikacja obiektów

Po potwierdzeniu wyboru i kliknięciu OK obiekt ulega przepróbkowaniu do oryginalnej
orientacji przekroju. Może to spowodować zmianę objętości i/lub kształtu obiektu. Należy
uważnie sprawdzić obiekt w widokach obrazu.

Przygotowanie obiektów do eksportowania
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9 ZAAWANSOWANE
PLANOWANIE OBIEKTU

9.1 Wprowadzenie
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Advanced Object Planning umożliwia wybór obiektu posegmentowanego za pomocą zadania
planowania Object Creation i np. stworzenie odbicia lustrzanego tego obiektu z jednej strony
anatomii pacjenta na stronę, która ma zostać poddana leczeniu.
Wówczas można precyzyjnie dostosować położenie lustrzanego obiektu w widokach obrazów.

ZAAWANSOWANE PLANOWANIE OBIEKTU
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9.1.1 Funkcje zaawansowanego planowania obiektu

Ekran główny

Rysunek 91 

Przegląd ogólny funkcji

Funkcja Objaśnienie Patrz

Lista

Listy obiektów utworzonych za pomocą opcji Object Crea-
tion, jak również obiektów dodanych w tym etapie planowa-
nia. Funkcja umożliwia również zmianę widoczności, koloru i
właściwości obiektów.

Str. 59

Mirror Tworzenie odbicia lustrzanego obiektu poddanego segmenta-
cji za pomocą opcji Object Creation. Str. 173

Remove Usuwanie obiektu z zestawu obrazów. Str. 177

Coarse Umieszczanie obiektu w zestawie obrazów za pomocą du-
żych regulacji. Str. 175

Fine Umieszczanie obiektu w zestawie obrazów za pomocą drob-
nych regulacji. Str. 175

Position
Ustala pozycję punktu, wokół którego można obrócić obiekt.
Aby zlokalizować punkt, wokół którego następuje obrót obiek-
tu należy użyć ikony lupy.

Str. 176

Reset Resetowanie położenia punktu rotacji. Str. 176

Bone in 3D Wyświetlanie powierzchni kości w widoku 3D. (niedostępne w
przypadku zaawansowanych wizualizacji 3D). Str. 177

Show grid Wyświetlanie siatki w widokach w celu dokonania pomiaru
obiektów. Str. 177

Wprowadzenie
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9.2 Planowanie obiektów
Tworzenie lustrzanych odbić obiektów

Informacje ogólne

Funkcja Mirror umożliwia wykonanie lustrzanego odbicia obiektu po segmentacji w etapie Object
Creation w odpowiednim położeniu w zestawie obrazów po stronie, która będzie poddana
leczeniu.

Przed rozpoczęciem

Aby zapewnić, że odbicie lustrzane obiektu po segmentacji jest symetrycznie odwzorowana po
stronie, która będzie poddana leczeniu, program używa płaszczyzny pośrodkowej jako
płaszczyzny odniesienia. Przed wykonaniem lustrzanego odbicia obiektu należy sprawdzić, czy
obraz jest prawidłowo ustawiony w widoku. W razie potrzeby można zmienić ustawienie obrazu w
etapie planowania View and Adjustment (patrz str. 71).

Tworzenie lustrzanego odbicia obiektu

Etapy

1. Z listy obiektów w sekcji Objects należy wybrać obiekt do wykonania lustrzanego odbicia.

2.
Kliknąć Mirror.
Obiekt lustrzany jest dodawany do listy w obszarze Objects i automatycznie pozycjono-
wany w zestawie obrazów tak, że jest odbiciem lustrzanym oryginalnego obiektu.

Wyświetlanie w widokach obrazów

① ②

Rysunek 92 

Nr Objaśnienie

① Obiekt oryginalny

ZAAWANSOWANE PLANOWANIE OBIEKTU
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Nr Objaśnienie

② Obiekt lustrzany

Kontrola obiektów

Tworzenie lustrzanego odbicia obiektu poddanego segmentacji mogłoby spowodować
przepróbkowanie wokseli obiektów w danych. Może to spowodować utratę informacji
wokseli, co może spowodować, że kształt lub objętość mogą być inne, niż w oryginalnym
obiekcie. Należy uważnie sprawdzić obiekty skopiowane lub po wykonaniu lustrzanego
odbicia.

Planowanie obiektów
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9.2.1 Pozycjonowanie obiektów

Przesuwanie obiektów z użyciem zgrubnych dostosowań

① ②

Rysunek 93 

Etapy

1.
Wybrać obiekt z listy w obszarze Objects (można zmienić położenie każdego obiektu).
Niebieski krzyżyk, reprezentujący punkt, wokół którego następuje obrót obiektu, jest
przedstawiony na odpowiednim obiekcie.

2. Kliknąć Coarse. 

3.
Aby przesunąć obiekt w górę, dół, lewo lub prawo, należy umieścić kursor myszy blisko
środka obrotu, aż wyświetli się symbol myszy w postaci dłoni, i przeciągnąć obiekt do żą-
danej pozycji ①.

4.
Aby obrócić obiekt wokół środka obrotu, należy umieścić kursor myszy poza środkiem ro-
tacji, aż wyświetli się symbol myszy w postaci dłoni ze strzałką, i dostosować obrót wed-
ług potrzeb ②.

Przesuwanie obiektów z użyciem dokładnych dostosowań

① ②
Rysunek 94 

ZAAWANSOWANE PLANOWANIE OBIEKTU
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Etapy

1.
Wybrać obiekt z listy w obszarze Objects (można zmienić położenie każdego obiektu).
Niebieski krzyżyk, reprezentujący punkt, wokół którego następuje obrót obiektu, jest
przedstawiony na odpowiednim obiekcie.

2. Kliknąć Fine. 

3. Aby przesunąć obraz w górę, dół, lewo lub prawo, należy ustawić kursor myszy przy gra-
nicy widoku obrazu (góra, dół, lewo, prawo) i kliknąć symbolem strzałki ①.

4. Aby obrócić obiekt wokół środka obrotu, należy umieścić wskaźnik myszy przy krawędzi
narożnika i kliknąć symbol zakrzywionej strzałki ②.

Umieszczanie środka obrotu

Pozycję środka obrotu (niebieski krzyżyk) można zmienić dla dowolnego obiektu.

Etapy

1. Należy zaznaczyć dany obiekt z listy w obszarze Objects.

2.
Kliknąć Position.
Środek obrotu wybranego obiektu jest wyświetlany teraz na żółto.

3.

Kliknąć bezpośrednio obraz 2D lub obiekt 3D, aby umieścić środek obrotu w wybranym
punkcie obiektu.
UWAGA. Za pomocą funkcji Coarse lub Fine można następnie obrócić obiekt wokół no-
wego środka obrotu.
 

Znajdowanie środka obrotu

Etap

Aby zlokalizować wybrany środek obrotu dla wybranego obiektu i wyświetlić go pośrod-
ku widoku, należy kliknąć ikonę lupy (na prawo od przycisku Position).

Resetowanie środka obrotu

Etap

Kliknąć Reset, aby przywrócić środek obrotu ponownie w środkową część obiektu.

Planowanie obiektów
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9.2.2 Dodatkowe funkcje

Wyświetlanie kości w widoku 3D

Można uruchomić powierzchnię kości na podstawie obrazów TK w widoku 3D.

Etap

Aby wyświetlić powierzchnię kości, należy zaznaczyć okno wyboru Bone in 3D w obszarze Ob-
jects. 
Jeśli nie wybrano tej opcji, wyświetlany jest standardowy model 3D (z tkanką miękką).

UWAGA. Przykładowy wygląd wyświetlacza – patrz str. 84.
 

Wyświetlanie siatki

Siatkę można uaktywnić w widokach 2D i używać jej np. do mierzenia obiektów, dla których są
tworzone lustrzane odbicia. Wielkość przyrostów siatki zależy od współczynnika powiększenia.

Rysunek 95 

Etap

Zaznaczyć okno wyboru Show grid w obszarze Objects. 

Usuwanie obiektów

Etapy

1. Wybrać obiekt z listy.

2. Kliknąć Remove.

ZAAWANSOWANE PLANOWANIE OBIEKTU
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10 BOLD MRI MAPPING
10.1 Wprowadzenie
Przegląd ogólny

Czym jest BOLD MRI?

BOLD MRI (ang. Blood Oxygen-Level Dependent) jest metodą, w której przepływ utlenionej krwi w
aktywnych obszarach mózgu przedstawiany jest na skanach MRI. Przy poruszaniu np. palcami
najpierw następuje zwiększona aktywność neuronów, następnie można zaobserwować
zwiększony przepływ krwi w obszarach mózgu odpowiedzialnych za funkcje motoryczne.
Przepływ ten zwiększa rzeczywiste zapotrzebowanie na tlen. Skutkuje to wzrostem ilości krwi
natlenionej względem odtlenionej i prowadzi do wystąpienia subtelnej zmiany siły sygnału MRI w
porównaniu ze stanem sprzed aktywności.
Taką niewielką zmianę sygnału MRI można wykryć za pomocą ultraszybkich technik EPI (ang.
Echo Planar Imaging) i umożliwia mapowanie aktywnych obszarów mózgu.

Rekonstrukcja map aktywności

Aktywność czynnościowa jest obliczana za pomocą statystycznego mapowania parametrów, które
jest oparte na uogólnionym modelu liniowym (GLM), w którym matryca określa model statystyczny
składający się z zestawu czynników prognozujących lub zmiennych objaśniających. 
Macierz projektowa jest ważnym narzędziem do tworzenia hipotez w zakresie spodziewanych
zmian sygnału BOLD MRI. Za pomocą ogólnego modelu liniowego model statystyczny określony
w macierzy jest porównywany ze zmierzonym przebiegiem czasowym w każdym wokselu.
Porównanie modelu i danych jest wyrażone jako wartości określone dla każdego woksela, które
wskazują, w jakim stopniu model uogólniony jest dopasowany do danych.
Jeśli wartość ustalona dla woksela przechodzi przez statystyczna wartość progową, odpowiedni
woksel będzie podświetlony odpowiednim kolorem, zgodnie z kodowaniem kolorami. Wdrożone
metody i algorytmy są szeroko omawiane i publikowane.

Sposób użycia BOLD MRI

Zadanie planowania BOLD MRI Mapping jest stosowane w iPlan:
• W celu zdefiniowania macierzy eksperymentu BOLD MRI opartego na danych BOLD

załadowanych do planu leczenia.
• W celu obliczenia obiektów 3D BOLD.

Aplikacji należy używać tylko jeśli wykonano zaawansowane badanie kliniczne i badanie tła
techniką BOLD MRI. W razie potrzeby, należy skontaktować się z działem radiologii, aby
uzyskać pomoc techniczną.

Z powodu swoistej niepewności, w przypadku niskiej jakości nakładanych obrazów MRI
EPI wynik należy przedstawić wraz z analizami statystycznymi w postaci danych
parametrycznych związanych z aktywnością mózgu. Wynik przetwarzania obrazu w
przypadku danych BOLD MRI zależy od wkładu pacjenta w pomiar, precyzji danych,
przetwarzania obrazu i ustawień użytkownika. Należy pamiętać, że ustawienia użytkownika
mają duży wpływ na wyświetlane wyniki parametryczne.

BOLD MRI MAPPING
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Prawidłowe zestawy danych

Obiekty 3D BOLD można utworzyć wyłącznie z danych anatomicznych (na przykład MR). Dlatego
należy upewnić się, aby łączyć dane BOLD MRI z zestawem obrazów anatomicznych za pomocą
funkcji Image Fusion.
Aby zapewnić prawidłowe zestawy danych, dane anatomiczne i dane BOLD muszą pochodzić od
tego samego pacjenta. Bardzo ważne jest, aby w żadnych okolicznościach nie tworzyć
niespójnych zestawów danych. W przypadku importowania danych czynnościowych do
istniejącego już planu leczenia użytkownik jest pytany, czy chce utworzyć profil nowego pacjenta
lub czy właśnie zaimportowane dane mogą być połączone z istniejącym planem.

Przed rozpoczęciem

Etapy

1. Pozyskać dane BOLD MRI zgodnie z instrukcjami firmy Brainlab dotyczącymi skanowa-
nia, dostępnymi u pomocy technicznej firmy Brainlab.

2. Zaimportować zestaw danych BOLD MRI i anatomicznych (patrz str. 21).

3. Wykonać fuzję obrazów (patrz str. 119) pomiędzy danymi BOLD MRI i innymi dostępnymi
zestawami obrazów w celu połączenia informacji anatomicznych i czynnościowych.

UWAGA. dane MR z charakterystykami zbliżonymi do danych BOLD (np. seria czasu perfuzji)
może zostać błędnie wykryta jako prawidłowe dane badania BOLD MRI.
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10.1.1 Przetwarzanie obrazów BOLD MRI

Jakość BOLD MRI

Dane BOLD MRI są oparte na szybkich sekwencjach EPI MRI, które są podatne na
makroskopowe niejednorodności pola magnetycznego.
Te nieregularności wynikają z różnic podatności magnetycznych w miejscach zetknięcia się
powietrze-tkanka, np. w pobliżu kanałów słuchowych i jam u podstawy czaszki.
na obrazy wynikowe może wpłynąć zanik sygnału i zniekształcenia geometryczne.

Jakość map aktywności

Na wyniki przetwarzania danych BOLD MRI mają wpływ:
• Jakość BOLD MRI (patrz powyżej).
• Powtarzalność funkcjonalności zadań.
• Wkład pacjenta podczas wykonywania zadań.
• Ustawienia przetwarzania wstępnego używane podczas importowania danych (wygładzanie

korekcja ruchu),
• Wewnętrzne obliczenia statystyczne.

W zależności od konfiguracji tomografu i protokołów, obrazy BOLD mogą zostać
zniekształcone. Poprawność danych BOLD musi być porównana z innymi danymi
anatomicznymi i potwierdzona w czasie fuzji obrazów.

W zależności od konfiguracji tomografu i parametrów sekwencji, obrazy mogą być
zniekształcone w obszarze płata czołowego. Obrazy BOLD MRI można łączyć z obrazami
anatomicznymi w wyższej rozdzielczości za pomocą określonego obszaru zainteresowania
w zadaniu planowania Image Fusion (patrz str. 119).

Dane BOLD stanowią pośredni pomiar aktywności nerwowej i są wrażliwe na zmiany w
organizmie nie pochodzące od układu nerwowego. Pomiar BOLD MRI pokazuje przepływ
krwi utlenowanej nie tylko w obszarach mózgu, ale również w mózgowych naczyniach
żylnych. Podczas porównania wyników badania BOLD MRI z danymi anatomicznymi,
obszary te należy odpowiednio zinterpretować.

W zależności od obszaru mózgu reakcje hemodynamiczne mogą być różne, generując
zmienne natężenia. Prawdopodobną interpretację wyników BOLD można uzyskać jedynie
na drodze drobiazgowego typowania odpowiednich analiz i parametrów. Parametry BOLD
MRI zastosowane do przetwarzania należy dostosować odpowiednio do każdego pomiaru.

Parametry korekcji ruchu

Parametry korekcji ruchu należy sprawdzić podczas importowania, ponieważ parametry te
przekazują ważne informacje o jakości danych. Jeśli wartości korekcji są zbyt wysokie, dane
mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone, co spowoduje zniekształcenie wyników analizy BOLD.

Mapowanie aktywności mózgu

W neurochirurgii głównym obszarem zainteresowania jest lokalizacja motorycznych obszarów
mózgu względem guza mózgu. Powtarzalną aktywność mózgu można uzyskać stosując testy
motoryczne, jak np.:
• test wystukiwania palcami.
• Otwieranie i zaciskanie pięści.
• Ruchy stopami.
• Ruchy językiem.

BOLD MRI MAPPING
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Technika BOLD MRI jest wrażliwa na ruch. Dopuszczalne są testy czynnościowe bez
poruszania głową.

Należy pamiętać, że wynik przetwarzania obrazu w przypadku danych BOLD MRI zależy od
wkładu pacjenta w pomiar, precyzji danych, przetwarzania obrazu i ustawień użytkownika.
Czynniki te mają znaczny wpływ na dokładność czynnościowych obszarów
zainteresowania.

Wprowadzenie

182 Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0



10.1.2 Funkcje BOLD MRI Mapping

Ekran główny

Rysunek 96 

Przegląd ogólny funkcji

Funkcja Objaśnienie Patrz

Lista

Lista testów czynnościowych, aktywacja zaznaczonych
obszarów i dodanych obiektów 3D BOLD MRI. Funkcja
umożliwia również zmianę widoczności, koloru i właści-
wości elementów z listy.

Str. 59

Define Tasks Określić model czynnościowy dla badania BOLD MRI. Str. 185

Remove Usuwanie zadań czynnościowych, obszarów aktywności
lub wybranego obiektu 3D z listy Str. 197

Functional Analysis Kliknąć przycisk właściwości, aby określić opcje
analizy. Str. 185

Start BOLD MRI Ana-
lysis Analiza danych BOLD MRI dla zdefiniowanych zadań. Str. 187

Threshold Regulacja progu dla obliczonych aktywacji BOLD MRI. Str. 187

Create 3D Object Tworzenie obiektu 3D BOLD z danych BOLD MRI. Str. 194

Contours (Kontury) Wyświetla obiekt 3D BOLD w kolorze lub wyłącznie jako
kontur. Str. 197

BOLD MRI MAPPING
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10.2 BOLD MRI Mapping
Wybór badania BOLD MRI

Wybór badania

Jeśli do planu leczenia zaimportowano więcej niż jedno badanie BOLD MRI, okno dialogowe
Studies otwiera się po uruchomieniu BOLD MRI Mapping. W tym miejscu można wybrać
badanie BOLD MRI, w którym zostanie przeprowadzone działanie BOLD MRI Mapping.

Rysunek 97 

Etapy

1. Wybrać odpowiednie badanie BOLD MRI.

2. Należy sprawdzić informacje wyświetlone z prawej strony okna dialogowego.

3.
Aby potwierdzić wybór i zamknąć okno dialogowe, kliknąć OK.
W tej chwili można zdefiniować macierz (patrz str. 185).

Weryfikowanie danych BOLD MRI

W zależności od konfiguracji tomografu i protokołów, obrazy BOLD MRI mogą zostać
zniekształcone. W celu stwierdzenia poprawności danych, obrazy BOLD MRI należy
porównać z innymi danymi anatomicznymi i potwierdzić w czasie fuzji obrazów.

Komunikaty systemowe

Aby zapewnić, że w procesie planowania leczenia używane są prawidłowe zestawy danych,
wszystkie wczytywane dane BOLD MRI muszą pochodzić od jednego pacjenta jako dane
anatomiczne. Jeśli nastąpi próba zaimportowania nowych danych DICOM od pacjenta o innym
nazwisku lub ID, program wyświetli komunikat ostrzegawczy.
• W przypadku kliknięcia Yes w komunikacie obrazy zostaną wczytane do bieżącego planu

leczenia. Opcja ta może być używana wyłącznie wtedy, gdy zachodzi całkowita pewność, że
dane pacjenta pochodzą od tego samego pacjenta, którego dane zostały już wczytane.

• W przypadku kliknięcia No wybrane dane nie zostaną wczytane do planu.

Zestaw danych BOLD MRI i dane anatomiczne (np. obrazy MR i TK) muszą pochodzić od
tego samego pacjenta i być oznaczone tym samym nazwiskiem i ID. Łączenie zestawów
danych BOLD MRI z zestawami danych anatomicznych pochodzącymi od różnych
pacjentów spowoduje uzyskanie nieprawidłowych wyników.

BOLD MRI Mapping
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10.2.1 Definiowanie macierzy projektowej

Informacje ogólne

Macierz projektowa jest oparta na parametrach użytych do skanowania. W aparacie operator
aparatu definiuje sekwencję BOLD MRI i model.
Podczas skanowania pacjent musi wykonać określone zadania czynnościowe (np. wystukiwanie
palcem). Można użyć danych badań zawierających więcej niż jeden test w jednym badaniu, np.
wystukiwanie palcem i ruch stopy. Program zawiera listę wszystkich zdefiniowanych testów
czynnościowych. Do analizy można wybrać jeden lub kilka testów.

Okno dialogowe Task Paradigm

Rysunek 98 

Definiowanie zadań

Etapy

1.
Kliknąć Define Tasks w obszarze funkcji.
Otwiera się okno dialogowe Task Paradigm, w którym można zdefiniować ustawienia dla
macierzy.

2. Kliknąć Create new... i wprowadzić nazwę w polu Task name (np. dłoń).

3. W polu Time to first task przeciągnąć suwak, aby zdefiniować czas lub liczbę (pustych)
skanów, które pozyskano przed pierwszym zadaniem.

4. W polu Task length przeciągnąć suwak, aby zdefiniować długość zadania w sekundach
lub w postaci liczby skanów, dla których wykonano określone zadanie.

5. W polu Rest length przeciągnąć suwak, aby zdefiniować długość czasu lub skanów, pod-
czas których pacjent pozostał w stanie spoczynku.

6. Wybrać kolor dla zadania czynnościowego z palety.

7. Aby zdefiniować Analysis Options, kliknąć przycisk właściwości. Otwiera się
okno dialogowe Options.

BOLD MRI MAPPING
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Etapy

8.

Wybrać jedną z dostępnych opcji: Gamma Model, Gaussian Model lub None i kliknąć
OK, aby potwierdzić wybór.

9.
W oknie dialogowym Task Paradigm kliknąć OK, aby potwierdzić ustawienia.
Nowe zadanie zostało teraz dodane do listy Functional Tasks w obszarze funkcji i może
zostać wykorzystane do analizy BOLD MRI.

UWAGA. parametry wymagane dla macierzy projektowej i wprowadzone w tym miejscu muszą
być dostarczone przez dział radiologii.
 

Wyświetlane parametrów

Wprowadzone parametry są wyświetlane w postaci wykresu w oknie dialogowym Task Paradigm.
Z prawej strony wyświetlona jest informacja o użytym protokole skanowania wraz z ustawieniami
przetwarzania wstępnego (wygładzanie, korekcja czasu przekroju i korekcja ruchu).
Korekcja czasu przekroju ogranicza artefakty dzięki różnym czasom akwizycji przekroju. Aby użyć
tej opcji należy poprawnie określić kolejność pozyskiwania przekrojów. Jeśli kolejność
pozyskiwania przekrojów nie jest znana, nie można zastosować korekcji czasu przekroju.
Jeśli parametry wybranego testu nie pasują do wczytanej serii obrazów BOLD MRI, wyświetlane
jest ostrzeżenie.
W przykładzie na Rysunek 98 zadanie „język” zostało zakończone z:
• 0 skanów offset, bez aktywacji pacjenta.
• W czasie skanowania 8 skanów (20 sekund) pacjent wykonuje ruch językiem.
• W czasie skanowania 16 skanów (40 sekund) pacjent nie wykonuje żadnych ruchów.

Jeśli zadanie czynnościowe nie jest już wymagane, kliknięcie Remove powoduje usunięcie go z
listy Task Selection.

W celu poprawnej analizy wszystkie czynności wykonywane podczas testu
czynnościowego muszą być zdefiniowane jako test czynnościowy. Użytkownik musi
sprawdzić, czy wybrane ustawienia odpowiadają aktualnym ustawieniom badania.
Współczynnik korelacji między testem czynnościowym (testem zdefiniowanym) i zmierzoną serią
czasu jest obliczany zgodnie z powszechnie stosowaną metodą Pearsona.
UWAGA. technika BOLD MRI obsługuje tylko bloki testów czynnościowych. Testy wykonywane
jako zdarzenia nie są obecnie obsługiwane.
 

BOLD MRI Mapping
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10.2.2 Analiza danych BOLD MRI

Informacje ogólne

Po zdefiniowaniu zadań czynnościowych (patrz str. 185) można rozpocząć analizę danych.

Rozpoczęcie analizy danych

Etap

Aby rozpocząć analizę czynnościową dla wszystkich zdefiniowanych zadań, kliknąć Start BOLD
MRI Analysis. 
Pasek postępu w obszarze funkcji wyświetla status operacji.

Wyświetlanie wyników

Obliczony wynik przetwarzania obrazu jest wyświetlany w widokach obrazu zgodnie z kolorem
przyporządkowanym do każdego zadania.

Rysunek 99 
Po zakończeniu analizy obszary w obrazie zawierające odpowiednie dane sygnału są
wyświetlane w odpowiednich kolorach, odpowiednio do wykrytego poziomu sygnału i koloru
przypisanego do odpowiedniego testu.

Regulacja wartości progowych BOLD MRI

Można użyć suwaka Threshold w obszarze funkcji do regulacji zakresu pokolorowanego obszaru
aktywacji. 
Suwak Threshold pomaga odróżnić aktywowane piksele (o prawdopodobieństwie aktywacji
wyższym niż wartość progowa) od pikseli nieaktywowanych. Aktualna wartość progowa i
prawdopodobieństwo (wartość p) dla błędnych aktywacji są wyświetlone powyżej suwaka.

Opcje

Przeciągnąć suwak w prawo, aby zwiększyć minimalną intensywność sygnału wymaganą do wy-
świetlania. Przedstawiony obszar aktywności zostaje odpowiednio zredukowany.
UWAGA. im większa intensywność sygnału, tym bledszy kolor.
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Opcje

Przeciągnąć suwak w lewo, aby włączyć obszary o niższej intensywności sygnału BOLD MRI.

Wartość progowa zastosowana podczas BOLD MRI Mapping po skutecznej analizie jest
domyślną wartością progową o istotności statystycznej wynoszącej p=0,001. Jest to
wyłącznie proponowana wartość progowa. Przed dokonaniem interpretacji i
wykorzystaniem danych użytkownik musi uwzględnić proponowaną wartość i w razie
konieczności wyregulować wartość progową. Wartość progowa w znacznym stopniu
wpływa na wyświetlane wyniki.

BOLD MRI Mapping
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10.3 Zakładka Time Series View
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Zakładka Time Series View umożliwia przeglądanie danych dotyczących sygnału aktywacji
BOLD MRI, aby:
• ułatwienia poprawnej regulacji wartości progowej,
• oceny wyświetlonych aktywności,
• kontroli skrośnej wyników z określonym testem czynnościowym

Ponadto można wybrać określony woksel na zestawie obrazów, aby wyświetlić odpowiedni sygnał
w czasie i nałożyć te dane na wykresy, co wskaże parametry korekcji ruchu (jeśli została
zastosowana podczas importu) i w ten sposób możliwą zbieżność z artefaktami wywołanymi przez
ruch.

Układ ekranu

③

④

①

②

Rysunek 100 

Nr Widok Objaśnienie

① Widok konfiguracji 3D Konfiguracja różnych opcji widoku (patrz str. 84).

② Widok ustawionego wy-
boru Wybieranie wyświetlanego zestawu obrazów (patrz str. 226).

③ Widok serii czasu
W tym miejscu pokazany jest test czynnościowy wybrany z listy
funkcji i może być nałożony z danymi takimi jak np. moc sygna-
łu w czasie, korekcja ruchu, itp.

④ Widok wyboru woksela Można tutaj wybrać woksel, na którym ma być oparty wykres
serii czasu.
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Ustawienia interpolacji

Opcje

Po wstępnej analizie czynnościowej (patrz str. 194) obszar
aktywacji w widoku wyboru wokseli jest wyświetlany zgodnie z
przedstawionym tutaj faktycznym rozkładem wokseli.

Aby uzyskać interpolację wyświetlanych danych, należy klik-
nąć przycisk strzałki w widoku wyboru woksela, następnie
kliknąć ikonę interpolacji.

Zakładka Time Series View
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10.3.1 Wyświetlanie sygnału

Informacje ogólne

Na widoku Time Series View zadanie czynnościowe wybrane na liście funkcji jest wyświetlane
jako nałożone na krzywą czasu składającą się z liczby wykonanych skanów. Wstępnie nie są
podawane żadne inne informacje.

Włączanie funkcji wyświetlania sygnału

Aby wyświetlić intensywność sygnału dla poszczególnych czasów należy wybrać woksel lub
zestaw wokseli w widoku wyboru wokseli.

Etapy

1. Najpierw kliknąć przycisk strzałki na widoku wyboru woksela, a
następnie kliknąć ikonę Time Series Options.

2.

Wybrać opcję serii czasu: Single Voxel, 3 x 3 Voxel, 5 x 5 Vo-
xel.
UWAGA. Jeśli wybrano 3 x 3 Voxel lub 5 x 5 Voxel, dla odpo-
wiadającego sygnału wybierana jest wartość średnia. Zapewnia
to bardziej rzetelną ocenę aktywności czynnościowej.
 

3. Sprawdzić, czy ikona Select Timeseries na pasku narzędzi jest
aktywna (żółta).

4.

W widoku wyboru woksela kliknąć myszą na kolorowym obsza-
rze aktywności przedstawiającym aktualnie wybrane zadanie
czynnościowe.
Żółta ramka wskazuje, że jest to obszar dla wyświetlania sygna-
łu. Ramkę można dopasować za pomocą kursora myszy (który
jest wyświetlony jako krzyżyk).
UWAGA. Obszary silnej intensywności sygnału są przedstawio-
ne w jaśniejszym kolorze.
 

Wykres z wyświetlonym sygnałem

① ②

Rysunek 101 
Po wyborze wokseli odpowiednia intensywność sygnału BOLD MRI (oś y) w czasie (oś x) jest
wyświetlona białym kolorem na wykresie.
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Im silniejszy sygnał na każdym kolorowym pasku (tj. im wyższy poziom wartości szarości), tym
większe prawdopodobieństwo, że sygnał nie wynika z losowych artefaktów.
Współczynnik korelacji zadania czynnościowego i serii czasu dla wybranego obszaru wokseli jest
obliczony i wyświetlany ①.
Wyświetlane są współrzędne x, y i z wybranego obszaru wokseli, a także liczba wokseli
uśredniona dla krzywej czasu sygnału ②.

Z powodu swoistej niepewności, w połączeniu z analizami statystycznymi i niską jakością
nakładanych obrazów MRI EPI wynik należy przedstawić w postaci danych
parametrycznych związanych z aktywnością mózgu.

Zakładka Time Series View
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10.3.2 Korekcja ruchu

Informacje ogólne

Jeśli podczas importu zastosowano korekcję ruchu (patrz str. 42), odpowiednie parametry
przesunięcia i obrotu można także wyświetlić na widoku serii czasu.

Wyświetlanie danych korekcji ruchu

Etapy

1. Kliknąć ikonę Motion Correction (górny lewy róg ekranu).

2. Wybrać opcję korekcji ruchu: None, Translation, Rotation.

Interpretacja wykresu

Wykres w widoku serii czasu jest aktualizowany zgodnie z kierunkiem x, y, z układu
współrzędnych pacjenta.

Rysunek 102 
• Ruch R-L (prawo lewo) wyświetlany jest jako czerwona linia.
• Informacja A-P (przód tył) wyświetlana jest jako zielona linia.
• Informacja H-F (głowa stopy) wyświetlana jest jako niebieska linia.

Przesunięcie jest podane w milimetrach. Obrót jest podany w stopniach.
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10.4 Obiekty 3D BOLD MRI
Definiowanie obszaru zainteresowania

Informacje ogólne

Po zakończeniu analizy BOLD MRI można utworzyć trójwymiarowy model struktury BOLD MRI w
celu wyeksportowania do zastosowania w oprogramowaniu nawigacyjnym firmy Brainlab.

Użycie funkcji Obszar zainteresowania

Przed wygenerowaniem obiektu 3D można użyć funkcji Region of Interest na pasku narzędzi,
np. w celu wyeliminowania fałszywych aktywacji z naczyń krwionośnych. Funkcja ta może także
zostać użyta do oddzielenie obszarów aktywacji motorycznej.
UWAGA. Funkcja Region of Interest jest uruchamiana automatycznie po skutecznej analizie
BOLD MRI. 
 

Definiowanie obszaru zainteresowania

Rysunek 103 

Etapy

1. Kliknąć ikonę Region of interest na pasku narzędzi, o ile nie została jeszcze
uruchomiona (żółta).

2.
Użyć wskaźnika myszy do wyregulowania wielkości i pozycji żółtej kropkowanej ramki w
widokach obrazów w taki sposób, aby była ona umieszczona na żądanym obszarze zain-
teresowania.

Podczas tworzenia obiektów 3D z obszarów czynnościowych należy sprawdzić,czy ważne
obszary aktywności zostały ujęte w obszarze zainteresowania. Jeśli obszar

Obiekty 3D BOLD MRI
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zainteresowania jest wyłączony, wszystkie obszary BOLD MRI bieżącego zadania zostaną
wygenerowane do utworzenia obiektu 3D.

BOLD MRI MAPPING
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10.4.1 Tworzenie obiektów 3D BOLD MRI

Przed rozpoczęciem

Ponieważ zestawy obrazów anatomicznych (np. MR) dostarczają danych w wyższej
rozdzielczości, obiekt 3D BOLD MRI można utworzyć wyłącznie z danych anatomicznych. Dlatego
należy pamiętać o połączeniu za pomocą fuzji danych BOLD MRI z zestawem obrazów
anatomicznych (patrz str. 119) i zweryfikować wynik fuzji, aby zapewnić precyzję struktury 3D.
W celu utworzenia obiektu 3D BOLD MRI należy najpierw:
• Zakończyć analizę BOLD MRI dla danego zadania czynnościowego (patrz str. 187).
• Zdefiniować obszar zainteresowania dla obiektu 3D w obszarze aktywacji zadania

czynnościowego (patrz str. 194).

Tworzenie obiektów 3D BOLD MRI

Etapy

1. Wybrać test czynnościowy z listy w obszarze funkcji.

2. Kliknąć Create 3D Object, aby otworzyć okno dialogowe Properties.

3. W razie potrzeby w polu Name zmienić nazwę obiektu.

4. Z listy Image Set wybrać połączony za pomocą fuzji zestaw obrazów, z którym należy po-
wiązać obiekt 3D BOLD MRI.

5.

Aby utworzyć obszar aktywności (wskazujący obszar o maksymalnym natężeniu sygnału)
dla obiektu 3D, wybrać Create Activation Hot Spot.
UWAGA. zaznaczony obszar czynnościowy oznacza woksel o najwyższej aktywności w
określonym obszarze zainteresowania dla określonego testu czynnościowego. Dla użyt-
kownika jest to pomocne w ocenie wyników aktywności, jak również w skupieniu uwagi na
zaznaczonych obszarach aktywności. Zaznaczone obszary mogą być tworzone przy two-
rzeniu woksela, ale tylko przy zdefiniowanym obszarze zainteresowania.
 

6. Kliknąć zakładkę Select Color i wybrać kolor obiektu 3D BOLD MRI.

7.
Aby potwierdzić ustawienia, należy kliknąć OK.
Obiekt 3D BOLD MRI jest dodawany do listy w obszarze funkcji i wyświetlany na wido-
kach obrazów w obszarze planowania.

Obiekty 3D BOLD MRI
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Wyświetlone obiekty 3D BOLD MRI

Rysunek 104 

Kolor obszarów aktywacji BOLD MRI i obiektów 3D BOLD MRI może ulec zmianie podczas
eksportu do oprogramowania nawigacyjnego.

Dopasowanie wyświetlania 3D

Opcje

Aby wyświetlić obiekt 3D wyłącznie jako zarys, kliknąć pole Contours w obszarze funkcji, aby je
zaznaczyć.

Aby wyświetlić obiekt 3D zabarwiony na wybrany kolor, kliknąć pole Contours.

Struktury czynnościowe i dane anatomiczne

Anatomiczny skan MRI w wysokiej rozdzielczości może mieć inne pole widzenia w
porównaniu do danych BOLD MRI. W zależności od wymiarów danych anatomicznych i
lokalizacji znalezionych obszarów aktywacji wygenerowane obiekt mogą być jedynie
utworzone częściowo lub w ogóle nieutworzone w objętości anatomicznej.

Wynik przetwarzania BOLD MRI należy dokładnie zweryfikować i potwierdzić po
upewnieniu się, że odpowiada znanym rejonom anatomicznym.

Usuwanie obiektów 3D BOLD

Etapy

1. Wybrać obiekt 3D BOLD z listy.

BOLD MRI MAPPING
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Etapy

2. Kliknąć Remove.

Obiekty 3D BOLD MRI
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11 WYKRYWANIE STRUKTUR
WŁÓKNISTYCH

11.1 Wprowadzenie
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Fiber Tracking umożliwia wykrywanie struktur włóknistych w zdefiniowanym obszarze
zainteresowania na podstawie obrazów MR zależnych od dyfuzji.
Funkcja Fiber Tracking jest dostępna po wczytaniu zestawu danych DTI do bieżącego planu
leczenia.

Podstawa wykrywania struktur włóknistych

Fiber Tracking opiera się na pomiarze anizotropii dyfuzyjnej mózgu za pomocą obrazów
zależnych od dyfuzji (danych DTI) wykonanych w różnych kierunkach. 
Kierunek dyfuzji wody oraz potencjał struktur włóknistych istoty białej jest obliczany dla całej
objętości danych. Pozwala to oprogramowaniu iPlan śledzić kierunek struktur włóknistych w
wybranym obszarze zainteresowania i wyświetlać kierunek zgodnie z kodem barwnym, gdzie
określone kolory odpowiadają danemu kierunkowi.
Za pomocą iPlan można wybrać wiązki struktur włóknistych, rozpoczynając od obszaru
zainteresowania, a następnie przekształcać je w obiekt 3D do wykorzystania podczas dalszego
planowania.

Przed rozpoczęciem

Obiekty włókniste 3D mogą być tworzone tylko z danych anatomicznych (np. MR). Dlatego należy
upewnić się, aby łączyć dane DTI z zestawem obrazów anatomicznych za pomocą funkcji Image
Fusion.

Etapy

1. Akwizować dane DTI zgodnie z instrukcjami dotyczącymi skanowania firmy Brainlab do-
stępnymi u pomocy technicznej firmy Brainlab.

2. Zaimportować zestaw danych DTI i anatomicznych (patrz str. 21).

3. Wykonać fuzję obrazów (patrz str. 119) pomiędzy danymi DTI i innymi dostępnymi zesta-
wami obrazów w celu połączenia informacji anatomicznych i czynnościowych.

W zależności od konfiguracji tomografu i protokołów, obrazy DTI mogą zostać
zniekształcone na skutek nieprawidłowego wygenerowania i umieszczenia obiektu 3D.
Prawidłowość danych DTI należy porównać z innymi danymi anatomicznymi i potwierdzić
podczas fuzji obrazów.

WYKRYWANIE STRUKTUR WŁÓKNISTYCH
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Aby ułatwić wygenerowanie prawidłowego obiektu 3D w prawidłowej lokalizacji, należy
połączyć zestaw przekrojów B0 w niskiej rozdzielczości z zestawem przekrojów
anatomicznych i ręcznie potwierdzić tę fuzję.

Wprowadzenie

200 Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0



11.1.1 Funkcje wykrywania struktur włóknistych

Ekran główny

Rysunek 105 

Przegląd ogólny funkcji

Funkcja Objaśnienie Patrz

Lista

Zawiera listę obszarów zainteresowania, wiązki struktur włók-
nistych i dodane obiekty włókniste 3D. Funkcja umożliwia rów-
nież zmianę widoczności, koloru i właściwości elementów z lis-
ty.

Str. 59

New ROI... Tworzenie obszaru zainteresowania. Str. 204

Remove Usuwanie wybranego obszaru zainteresowania, wiązki struktur
włóknistych lub obiektu włóknistego 3D z listy. Str. 211

FA Threshold Regulacja minimalnej wartości dyfuzji uwzględnianej podczas
wykrywania struktur włóknistych. Str. 207

Minimum Length Regulacja minimalnej długości śledzonych struktur włóknis-
tych. Str. 207

Track
Rozpoczynanie wykrywania struktur włóknistych zgodnie ze
zdefiniowanymi parametrami i bieżącym obszarem zaintereso-
wania.

Str. 208

Exclude
Wyłączenie konkretnych struktur włóknistych ze wszystkich wi-
docznych struktur włóknistych, jakie przebiegają przez jeden
lub więcej obszarów zainteresowania (ROI).

Str. 135

Create 3D Ob-
ject... Tworzenie modelu 3D śledzonych struktur włóknistych. Str. 210

Contours (Kontu-
ry)

Wyświetla obiekt włóknisty 3D w kolorze lub wyłącznie jako
kontur. Str. 211

WYKRYWANIE STRUKTUR WŁÓKNISTYCH
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11.2 Użycie opcji wykrywania struktur włóknistych
Wybór badania DTI

Wybór badania

Jeśli do planu leczenia zaimportowano więcej niż jedno badanie DTI (np. zaimportowano badanie
z sześcioma kierunkami dyfuzji i inne badanie z dwunastoma kierunkami), okno dialogowe DTI
Study otwiera się po uruchomieniu zadania planowania Fiber Tracking. Można tutaj wybrać
badanie DTI, w którym śledzone będą struktury włókniste.

Rysunek 106 

Etapy

1. Z listy Available DTI Studies wybrać badanie DTI.

2. Należy sprawdzić informacje wyświetlone z prawej strony okna dialogowego.

3. Aby potwierdzić wybór i zamknąć okno dialogowe, kliknąć OK.

Weryfikacja danych DTI

Po kliknięciu przycisku Abort pod paskiem postępu podczas importu DTI oprogramowanie
może nadal obliczyć tensor dyfuzji. Jednak tak uzyskana wartość tensora dyfuzji może być
nieprawidłowa. W takim przypadku należy zweryfikować dane dyfuzji (np. liczbę obrazów),
aby potwierdzić, że wszystkie niezbędne dane zostały zaimportowane.

W zależności od konfiguracji tomografu i protokołów, obrazy DTI mogą zostać
zniekształcone. W celu stwierdzenia poprawności danych, obrazy DTI należy porównać z
innymi danymi anatomicznymi i potwierdzić w czasie fuzji obrazów.

Komunikaty systemowe

Aby zapewnić, że w procesie planowania leczenia używane są prawidłowe zestawy danych,
wszystkie wczytywane dane DTI muszą pochodzić od jednego pacjenta jako dane anatomiczne.
Jeśli nastąpi próba zaimportowania nowych danych DICOM od pacjenta o innym nazwisku lub ID,
program wyświetli komunikat ostrzegawczy.
• W przypadku kliknięcia Yes obrazy zostaną wczytane do bieżącego planu leczenia. Opcji tej

można używać wyłącznie w sytuacji, gdy występuje absolutna pewność, że dane DTI pochodzą
od pacjenta, którego dane już wczytano.

• W przypadku kliknięcia No wybrane dane nie zostaną wczytane do planu.

Użycie opcji wykrywania struktur włóknistych
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Zestaw danych DTI i dane anatomiczne (np. obrazy MR i TK) muszą pochodzić od tego
samego pacjenta i zostać oznaczone takim samym nazwiskiem oraz ID pacjenta. Łączenie
zestawów danych DTI z zestawami danych anatomicznych od różnych pacjentów prowadzą
do uzyskania nieprawidłowych wyników.

WYKRYWANIE STRUKTUR WŁÓKNISTYCH
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11.2.1 Definiowanie obszaru zainteresowania dla wykrywania

Wykrywanie struktur włóknistych

Program rekonstruuje wiązki włókien śledząc kierunek lokalnej dyfuzji. Łącząc liczne punkty,
włókno jest rekonstruowane jako linia. Oprogramowanie rozpoczyna działanie od zdefiniowanego
obszaru zainteresowania (ROI) i łączy obszary dyfuzji o podobnych wartościach FA.

Kontekst

W celu utworzenia struktur włóknistych w planie leczenia należy określić początkowy obszar
zainteresowania w wybranym zestawie obrazów. Po zdefiniowaniu obszaru zainteresowania
wszystkie włókna przechodzące przez ten obszar zostaną włączone do wiązki włókien.
Jednocześnie można utworzyć i używać wiele obszarów zainteresowania. Wybór ROI np. w
obszarze motorycznym a drugiego w obszarze pnia mózgu umożliwia wykrywanie włókien białej
istoty (np. droga piramidowa) łączących wyświetlane obszary.
UWAGA. Zdefiniowany obszar zainteresowania jest stosowany wyłącznie do wykrywania struktur
włóknistych, jeśli jest ustawiony jako widoczny na widoku listy (patrz str. 58).
 

Uaktywnianie definiowania obszaru zainteresowania

Etapy

1. Kliknąć New ROI... w obszarze funkcji, aby otworzyć okno dialogowe ROI Properties.

2.

Teraz można utworzyć trzy różne typy obiektów. W oknie dialogowym ROI Properties wy-
brać jedną z poniższych opcji:
• Manual 3D Object (ustawienie domyślne, patrz str. 204)
• Existing 3D Object (patrz str. 205)
• Cubic Box (patrz str. 206)

Ręczne definiowanie obiektu 3D

Opcja ta umożliwia definiowanie obszaru zainteresowania przez ręczne tworzenie obiektów w
zestawie obrazów.

Rysunek 107 

Użycie opcji wykrywania struktur włóknistych
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Etapy

1. Wprowadzić nazwę dla obszaru zainteresowania w polu Name.

2. W polu Region of Interest wybrać Manual 3D Object.

3.

W obszarze Properties:
• Z palety wybrać kolor dla obiektu.
• Użyć funkcji Brush (patrz str. 141) i Eraser (patrz str. 169), aby ręcznie narysować

obiekt na danych obrazowych w widoku obrazu.
• W razie potrzeby zaznaczyć/usunąć zaznaczenie pól Auto-Fill (patrz str. 168) oraz

Contours (patrz str. 168).

4. Kliknąć OK, aby dodać obszar zainteresowania do listy w obszarze funkcji.

Wybór istniejącego obiektu 3D

Opcja ta umożliwia zdefiniowanie obszaru zainteresowania na podstawie obiektów utworzonych
za pomocą zadania planowania Object Creation (patrz str. 135).

Rysunek 108 

Etapy

1. Wprowadzić nazwę dla obszaru zainteresowania w polu Name.

2. W polu Region of Interest wybrać Existing 3D Object.

3.

W obszarze Properties:
• Z palety wybrać kolor dla obiektu.
• Wybrać strukturę anatomiczną z listy do stosowania jako podstawę dla obszaru zainte-

resowania, np. guz lub aktywacje BOLD MRI.
• W polu Enlarge Object by kliknąć przyciski strzałek lub wprowadzić wartość, aby ok-

reślić granicę wokół struktury anatomicznej do wykorzystania w celu pomiaru wielkości
obiektu.

4. Kliknąć Generate, aby utworzyć podgląd obiektu.

5. Kliknąć OK, aby dodać obszar zainteresowania do listy w obszarze funkcji.

WYKRYWANIE STRUKTUR WŁÓKNISTYCH
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Definiowanie sześciennego obszaru zainteresowania

Opcja umożliwia definiowanie obszaru zainteresowania przez otoczenie wybranego obszaru za
pomocą sześciennej ramki.

Rysunek 109 

Etapy

1. Wprowadzić nazwę dla obszaru zainteresowania w polu Name.

2. W polu Region of Interest wybrać Cubic Box.

3. W obszarze Properties z palety wybrać kolor dla obiektu.

4.
W widokach obrazu używając kursora myszy należy ustawić i dopasować wielkość ob-
szaru zainteresowania (wskazanego przez ramkę), aż obszar, w którym będą śledzone
struktury włókniste, zostanie zamknięty wewnątrz ramki.

5. Kliknąć OK, aby dodać obszar zainteresowania do listy w obszarze funkcji.

Następne etapy

Po zdefiniowaniu obszaru zainteresowania należy:
• Wyregulować parametry wykrywania (jeśli zachodzi taka potrzeba, patrz str. 207).
• Rozpocząć wykrywanie struktur włóknistych (patrz str. 208).

Użycie opcji wykrywania struktur włóknistych
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11.2.2 Dopasowanie parametrów wykrywania

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem wykrywania struktur włóknistych w zdefiniowanym obszarze
zainteresowania, można sprawdzić i dopasować parametry wykrywania struktur włóknistych (w
razie potrzeby) w celu optymalnego wykrywania struktur włóknistych w zestawie obrazów.

Dostosowanie wartości progowej FA

Wartość progowa FA to minimalna wartość dyfuzji uwzględniana podczas wykrywania struktur
włóknistych. W zależności od danych DTI zaimportowanych do planu leczenia, ustawienie to
może wymagać dopasowania.
• Niższe ustawienie wartości progowej umożliwia wykrywanie mniejszych i mniej istotnych

struktur włóknistych.
• Wyższe ustawienie wartości progowej redukuje szum i pozwala wyświetlić istotniejsze struktury

włókniste.

Etap

Przeciągnąć suwak FA Threshold w obszarze funkcji, aby wyregulować wartość progową do
żądanego poziomu. 
UWAGA. poziom wartości progowej jest wyświetlony powyżej paska suwaka. Domyślne ustawie-
nie zwykle wynosi 0.3.
 

Dostosowanie długości minimalnej

Etap

Przeciągnąć suwak Minimum Length w obszarze funkcji, aby zdefiniować minimalną długość
(w milimetrach) struktur włóknistych, które mają być śledzone. 
UWAGA. długość jest wyświetlona powyżej paska suwaka. Domyślne ustawienie zwykle wynosi
80 mm.
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11.2.3 Wykrywanie struktur włóknistych

Informacje ogólne

Funkcja Start Tracking umożliwia oprogramowaniu wykrywanie wszystkich struktur włóknistych
przecinających się z aktywnymi obszarami zainteresowania i spełniających określone kryteria (FA
Threshold i Minimum Length). Funkcja jest dostępna, gdy widoczny jest jeden lub więcej
obszarów zainteresowania. 

Aktywacja wykrywania struktur włóknistych

Etapy

1. Wybrać obszar zainteresowania z listy w obszarze funkcji.

2.

Aby rozpocząć wykrywanie struktur włóknistych, kliknąć Start Tracking.
Po zakończenie procesu oprogramowanie wyświetla struktury włókniste w różnych kolo-
rach w zależności od kierunku dyfuzji, a wiązka struktur włóknistych jest dodawana do lis-
ty w obszarze funkcji.

Wyświetlane struktury włókniste

Rysunek 110 

Kolor struktur włóknis-
tych 

Kierunek dyfuzji

Czerwony lewo-prawo

Zielony Przód-tył

Niebieski Głowa-stopy

UWAGA. w zależności od zagięcia obrazu, kodowanie włókien kolorami może być inne, niż
podano wyżej.
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Widoczność wiązek włókien

Opcje

Ikona przedstawiająca oko otwarte obok wiązki włókien na liście w sekcji funkcji ozna-
cza, że wiązka włókien jest widoczna.
Aby ukryć wiązkę włókien, należy kliknąć symbol oka.

Ikona przedstawiająca oko zamknięte oznacza, że wiązka włókien została ukryta.
Aby ponownie uwidocznić wiązkę włókien, należy kliknąć symbol oka.

Ustawienia okienkowania

W dowolnym momencie można wyregulować ustawienia okienkowania dla wyświetlonych
obrazów za pomocą przycisków Windowing (patrz str. 238) lub Advanced Windowing (patrz str.
239) na pasku narzędzi. Ponieważ okienkowanie określa wartość progową, przy której zawartość
widoku jest widoczna, zmiana tych ustawień nie spowoduje zmiany obliczeń dla wykrywania
struktur włóknistych.

Wyniki wykrywania obierków włóknistych

Wynik wykrywania struktur włóknistych jest oparty na obliczeniach z obrazów tensora
dyfuzji. iPlan wyświetla jedynie względne odtworzenie miejscowej anizotropii, która jest
związana ze strukturami włóknistymi w istocie białej w mózgu.

Na oryginalną informację o dyfuzji pochodzącą z aparatu może wpływać rodzaj, wielkość i
lokalizacja guza. Jeśli obecny jest obrzęk, informacja o anizotropii może zostać utracona
lub zniekształcona.

Algorytm wykrywania śledzi struktury włókniste, które odpowiadają bieżącym ustawieniom
wartości progowej i minimalnej długości (patrz str. 207). Jeśli ustawienia te są zbyt wysokie
lub zbyt niskie, śledzone włókna mogą różnić się od rzeczywistej struktury anatomicznej.
Włókna wynikowe nigdy nie powinny być traktowane jako absolutna reprezentacja struktur
anatomicznych, raczej jako reprezentacja lokalnej dyfuzji przechodzącej przez wybrany
obszar zainteresowania. Dalsze informacje znaleźć można w instrukcjach dotyczących
skanowania dostępnych u pomocy technicznej firmy Brainlab.

WYKRYWANIE STRUKTUR WŁÓKNISTYCH
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11.3 Obiekty włókniste 3D
Tworzenie obiektów włóknistych 3D

Informacje ogólne

Po zakończeniu wykrywania struktur włóknistych można utworzyć trójwymiarowy model wiązki
struktur włóknistych w celu wyeksportowania do zastosowania w oprogramowaniu nawigacyjnym
firmy Brainlab.

Przed rozpoczęciem

Ponieważ zestawy obrazów anatomicznych (np. MR) dostarczają danych w wyższej
rozdzielczości, obiekt włóknisty 3D można utworzyć wyłącznie z danych anatomicznych. Dlatego
należy pamiętać o połączeniu danych DTI za pomocą fuzji z zestawem obrazów anatomicznych
(patrz str. 119) i zweryfikować wynik fuzji, aby zapewnić precyzję obiektu 3D.

Tworzenie obiektu 3D

Etapy

1. Wybrać wiązkę włókien z listy w sekcji funkcji.

2. Kliknąć Create 3D Object..., aby otworzyć okno dialogowe Properties (patrz str. 59).

3. W polu Name wprowadzić nazwę obiektu włóknistego 3D.

4. Z listy Image Set wybrać połączony zestaw obrazów, z którym należy powiązać obiekt
włóknisty 3D.

5. Kliknąć zakładkę Select Color i wybrać obiekt włóknisty 3D.

6. Użyć suwaka Opacity do zdefiniowania przejrzystości obiektu włóknistego 3D wyświetla-
nego na widokach obrazów 3D.

7.
Aby potwierdzić ustawienia, należy kliknąć OK.
Obiekt włóknisty 3D jest dodawany do listy w obszarze funkcji i wyświetlany na widokach
obrazów w obszarze planowania.

UWAGA. można śledzić różne wiązki włókien i tworzyć wiele włóknistych obiektów 3D, jeśli są
wymagane do planu leczenia.
 

Obiekty włókniste i dane anatomiczne

W zależności od rozmiarów danych anatomicznych i lokalizacji śledzonych włókien,
generowane obiekty włókniste 3D mogą być tylko częściowo utworzone lub pozostawać
nieutworzone we wszystkich zestawach przekrojów. Jeśli śledzone włókna znajdują się w
obszarach, które nie są całkowicie objęte przez anatomiczny zestaw przekrojów,
wyświetlany jest odpowiedni komunikat ostrzegawczy. Jeśli w zestawie danych
anatomicznych żadne włókno nie może zostać skonwertowane do obiektu 3D, program
wyświetla ostrzeżenie i tworzenie obiektu 3D zostaje przerwane.

Obiekty włókniste 3D
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Przykład obiektu włóknistego 3D

Niżej przedstawiono jako przykład drogę piramidową w postaci obiektu włóknistego 3D.

Rysunek 111 

Dopasowanie wyświetlania 3D

Opcje

Aby wyświetlić obiekt 3D wyłącznie jako zarys, kliknąć pole Contours w obszarze funkcji w celu
jego zaznaczenia.

Aby wyświetlić obiekt 3D pokolorowany na wybrany kolor, kliknąć pole Contours w celu usunię-
cia jego zaznaczenia.

Usuwanie obiektów włóknistych 3D

Etapy

1. Wybrać obiekt włóknisty 3D z listy.

2. Kliknąć Remove.

WYKRYWANIE STRUKTUR WŁÓKNISTYCH
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12 PLANOWANIE
TRAJEKTORII

12.1 Funkcje planowania trajektorii

Informacje ogólne

Funkcja Trajectory Planning umożliwia planowanie możliwych dróg dla narzędzi chirurgicznych
na zeskanowanych obrazach.

Ekran główny

Rysunek 112 

Dostępne funkcje

Funkcja Objaśnienie Patrz

Lista
Listy trajektorii, które dodano do zestawu obrazów. Funkcja
umożliwia również zmianę widoczności, koloru i właściwości
trajektorii.

Str. 59

New Trajectory... Dodawanie trajektorii do zestawu obrazów. Str. 215

Remove Usuwanie trajektorii z zestawu obrazów. Str. 218

Duplicate Duplikowanie istniejącej trajektorii. Str. 216

PLANOWANIE TRAJEKTORII
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Funkcja Objaśnienie Patrz

Parallel... Utworzenie trajektorii równoległej do istniejącej trajektorii. Str. 217

Target Pozycjonowanie lub lokalizacja punktu docelowego trajektorii. Str. 215

Entry Pozycjonowanie lub lokalizacja punktu wejściowego trajekto-
rii. Str. 215

Funkcje planowania trajektorii
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12.2 Tworzenie trajektorii
Dodawanie i ustawianie nowych trajektorii

Dodawanie trajektorii

Etapy

1. Kliknąć New Trajectory..., aby otworzyć okno dialogowe Properties (patrz str. 59).

2.
W polu Name wprowadzić nazwę trajektorii.
UWAGA. Jeśli trajektoria nie zostanie nazwana jest dodawana do listy jako Trajectory z
kolejnym numerem.
 

3. W polu Diameter zdefiniować średnicę trajektorii (w milimetrach).

4. Wybrać kolor trajektorii.

5. Kliknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienia i dodać trajektorię do listy w obszarze
funkcji.

Nazywanie trajektorii

Każdej trajektorii należy nadać unikalną nazwę tak, aby była wyraźnie identyfikowana.

Ustawianie trajektorii

Etapy

1. Wybrać trajektorię z listy w obszarze funkcji.

2.
Kliknąć przycisk Target, a następnie kliknąć obraz, aby umieścić punkt docelowy.
Punkt docelowy jest wyświetlony jako krzyżyk na obrazie.

3.

Kliknąć przycisk Entry, a następnie kliknąć obraz, aby umieścić punkt wejściowy.
Punkt wejścia jest wyświetlony jako kółko i na obrazie zostaje wyświetlona trajektoria od
punktu wejścia do punktu docelowego.
Przykłady wyświetlonych trajektorii przedstawiono na str. 219.
UWAGA. Można również umieszczać punkty na powierzchni struktur 3D w widokach 3D.
Jeśli punkty wejścia i punkty docelowe umieszczono w widoku 3D, wówczas należy zwe-
ryfikować trajektorię w widokach 2D.
 

UWAGA. Aby ponownie umieścić punkty, można również przeciągnąć punkty za pomocą kursora
myszy w wybrane położenie.
 

Przeglądanie trajektorii

Po dodaniu trajektorii można ją zobaczyć na widokach obrazów i zweryfikować ją według opisu,
str. 222.

PLANOWANIE TRAJEKTORII
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12.2.1 Duplikowanie trajektorii

Przed rozpoczęciem

W planie leczenia musi znajdować się co najmniej jedna zaplanowana trajektoria.

Tworzenie kopii trajektorii

Etapy

1. Wybrać wcześniej zdefiniowaną trajektorię z listy w obszarze funkcji.

2.
Kliknąć Duplicate, aby dodać trajektorię do listy w obszarze funkcji.
UWAGA. Domyślnie trajektoria nazywana jest zgodnie z istniejącą trajektorią z dodaniem
Clone i kolejnego numeru.
 

Kopiowane trajektorie

Zduplikowane trajektorie są nakładane na pierwotną trajektorię. Można zmienić pozycję nowej
trajektorii za pomocą przycisków Target i Entry (patrz str. 215).

Tworzenie trajektorii
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12.2.2 Tworzenie trajektorii równoległych

Przed rozpoczęciem

W planie leczenia musi znajdować się co najmniej jedna zaplanowana trajektoria.

Tworzenie trajektorii równoległych

Etapy

1. Kliknąć New Trajectory..., aby otworzyć zakładkę Properties (patrz str. 59).

2. Określić nazwę, średnicę i kolor dla trajektorii zgodnie z opisem, str. 215.

3. Kliknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienia i dodać trajektorię do listy w obszarze
funkcji.

4. Zdefiniować punkt docelowy lub punkt wejściowy dla trajektorii (patrz str. 215).

5. Po ustawieniu punktu docelowego lub wejściowego kliknąć Parallel... w obszarze funkcji.

6.

W zakładce Trajectories wybrać istniejącą trajek-
torię, która ma zostać wykorzystana jako podstawa
dla trajektorii równoległej. Podać długość trajektorii.
Otworzyć zakładkę Properties, aby określić na-
zwę, średnicę i kolor trajektorii oraz wybrać zestaw
obrazów.

7.
Kliknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienia i dodać trajektorię do listy w obszarze
funkcji.
W widoku obrazu wyświetlana jest nowa trajektoria, równoległa do oryginalnej trajektorii.
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12.2.3 Dodatkowe funkcje

Usuwanie trajektorii

Etapy

1. Wybrać trajektorię z listy.

2. Kliknąć Remove.

Znajdowanie punktów docelowych i punktów wejścia

Etapy

1. Wybrać trajektorię z listy.

2.
Kliknąć ikonę lupy na przycisku Target lub Entry.
Teraz odpowiedni punkt jest wyświetlany w środku widoku.

Tworzenie trajektorii
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12.3 Wyświetlanie i weryfikacja trajektorii
Wyświetlanie trajektorii

Możliwe sposoby wyświetlania

Wyświetlane w widokach obrazów punkty docelowe i punkty wejścia trajektorii są reprezentowane
przez różne identyfikatory, w zależności od ich położenia względem aktualnie wyświetlanego
przekroju/rekonstrukcji.

①
②
③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

Rysunek 113 

Nr Punkt zaplanowany

① Płaski

② Prawie płaski

③ Poza płaszczyzną

④ Pełny rozmiar

⑤ Rozmiar połówkowy

⑥ Kropka

⑦ Droga trajektorii

⑧ Punkt widoku

⑨ Środkowa część przekroju/rekonstrukcji

Wskaźniki trajektorii

Wskaźnik przekroju (zaznaczona cześć trajektorii) nie odnosi się do grubości skanu lub
rzeczywistej penetracji tkanki. Rzeczywistą penetrację tkanki można określić za pomocą
Probe View.
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Wyświetlana średnica trajektorii odpowiada przecięciu cylindra trajektorii z bieżącym
przekrojem/rekonstrukcją.

Przykłady wyświetlania

①

② ③ ④ ⑤

⑥

Rysunek 114 

Nr Wyświetlenie Objaśnienie

① Punkt wejścia Punkt wejścia trajektorii

② Cienka pojedyncza linia Cel i punkty wejściowe trajektorii znajdują się na wyświetla-
nym przekroju (tj. trajektoria leży w płaszczyźnie przekroju)

③ Linia przerywana o gru-
bym przekroju

Trajektoria przechodzi przez płaszczyznę bieżącego przekro-
ju, jednakże cel i punkty wejściowe zlokalizowane są na róż-
nych przekrojach
Pogrubiona część środkowa wskazuje punkt, w którym trajek-
toria przecina przekrój

④
Linia przerywana z grubą
końcówką przy kółku w
punkcie wejścia

Punkt wejściowy trajektorii zlokalizowany jest na przekroju,
jednakże punkt docelowy zlokalizowany jest na innym prze-
kroju
Pogrubiona końcówka trajektorii wskazuje punkt, w którym
trajektoria przecina przekrój

⑤
Linia przerywana z grubą
końcówką przy kółku w
punkcie docelowym

Punkt docelowy trajektorii zlokalizowany jest na przekroju,
jednakże punkt wejściowy zlokalizowany jest na innym prze-
kroju
Pogrubiona końcówka trajektorii wskazuje punkt, w którym
trajektoria przecina przekrój

⑥ Punkt docelowy Punkt docelowy trajektorii

Trajektorie w zestawie obrazów

Każda trajektoria jest połączona z zestawem przekrojów, w którym znajduje się punkt docelowy.
Trajektorię można połączyć z innym zestawem obrazów, wybierając zestaw obrazów i
przemieszczając punkt docelowy do tego zestawu.

Wyświetlanie i weryfikacja trajektorii
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Można zweryfikować, z którym zestawem przekrojów połączona jest trajektoria, wybierając
trajektorię w zakładce Plan Content i przeglądając odpowiednie właściwości wyświetlane po
prawej stronie zakładki.

Jeśli zmieniono zestaw przekrojów lub zmieniono fuzję obrazów po umieszczeniu
trajektorii, po zmianie należy sprawdzić dokładność.

PLANOWANIE TRAJEKTORII
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12.3.1 Weryfikacja trajektorii

Informacje ogólne

Probe View jest przydatny do weryfikacji trajektorii. W zakładce tej wyświetlane są przekroje
obrazu z perspektywy kąta trajektorii (kąt skośny). Umożliwia to obejrzenie całego przebiegu
trajektorii i stwierdzenie, czy nie nastąpiła penetracja struktur krytycznych. 

Wszystkie zaplanowane trajektorie muszą zostać zweryfikowane na widokach obrazów, np.
za pomocą zakładek Probe View lub Overview.

Weryfikowanie trajektorii

Etapy

1. Nacisnąć przycisk Scrolling, aby go uruchomić. 

2.

Przewinąć rekonstrukcje skanów w kierunku osi wskazywanej przez ikonę pacjenta (wy-
świetlaną w lewym dolnym rogu widoku obrazu).
Odległość od płaszczyzny przeglądania do punktu docelowego jest wyświetlana w do-
lnym prawym rogu widoku w zakładce Probe View.

UWAGA. Można także zweryfikować trajektorie za pomocą przycisku Pan and Recenter (patrz
str. 236).
 

Wyświetlanie trajektorii w widoku sondy

Na rysunku poniżej przedstawiono przykład weryfikacji trajektorii na Probe View, w przypadku
której trajektoria penetruje naczynie krwionośne.

Rysunek 115 

Wyświetlanie i weryfikacja trajektorii
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Wyświetlanie trajektorii w widoku przekroju

Na poniższym rysunku przedstawiono taką samą trajektorię jak na poprzednim rysunku, ale
zaplanowaną na karcie zakładki 4 Views. Przy takim sposobie wyświetlania trudno jest stwierdzić
boczną penetrację naczynia krwionośnego.

Rysunek 116 
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13 FUNKCJE PASKA
NARZĘDZI

13.1 Wprowadzenie
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Na pasku narzędzi (z prawej strony obszaru planowania) znajdują się podstawowe funkcje, które
mogą być używane podczas tworzenia planu leczenia.
Dostępność przycisków paska narzędzi zależy od bieżącego zadania i typu wyświetlanego
obrazu.

Aktywacja funkcji paska narzędzi

Po kliknięciu przycisku na pasku narzędzi w celu uaktywnienia odpowiedniej funkcji przycisk jest
podświetlony na żółto. Zakładki nieaktywnych funkcji przedstawione są na kolor niebieski.
UWAGA. Przycisk na pasku narzędzi może być wyszarzony np. gdy funkcja nie jest właściwa dla
wczytanych danych.
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13.2 Wybór zestawu obrazów
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Za pomocą funkcji wyboru przekroju i zestawu obrazów można wybrać dane obrazowe, które
zostaną wyświetlone na widokach obrazów.

Dostęp do funkcji wyboru

Etap

Kliknąć przycisk Slice and Image Set Selection.
Otwiera się okno dialogowe Set Selection.

Okno dialogowe Set Selection

②

① ③

Rysunek 117 

Wybór obrazów

Etapy

1. Z listy dostępnych zestawów obrazów ② należy wybrać zestaw obrazów do wyświetlenia.

2.
Aby przeglądać dostępne przekroje obrazu, użyć suwaka po lewej stronie widoku ①.
Można także ustawić kursor myszy po prawej stronie obrazu ③, aby przewijać poszcze-
gólne przekroje.

3. Należy kliknąć OK, aby potwierdzić wybór i wyświetlić przekroje w widokach obrazów w
obszarze planowania.

Wybór zestawu obrazów
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13.3 Opcje ogólne
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Funkcja Options umożliwia dostosowanie wyświetlania i orientacji obrazów, które są wyświetlane
na widokach obrazów. 

Dostęp do opcji widoku

Etap

Kliknąć Options, aby otworzyć zakładki opcji przeglądania.

Zakładki opcji

① ② ③

Rysunek 118 

Nr Zakładka Patrz

① Opcje przeglądania Str. 228

② Progowanie 3D Str. 232

③ Przycinanie 3D Str. 233

UWAGA. Dostępność zakładek zależy od aktualnego etapu planowania.
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13.3.1 Opcje przeglądania

Zakładka Viewing Options

① ②

④
③

Rysunek 119 

Nr Opcja Patrz

① Image Display Str. 228

② 3D Objects Str. 229

③ 3D Plane View Options Str. 229

④ Measurements Str. 230

Image Display

Rysunek 120 

Opcje

Kiedy uruchomiona jest funkcja Use image interpolation, oprogramowanie interpoluje piksele
obrazów, dzięki czemu widok obrazu zostaje poprawiony. 

Z opcji Display Orientation wybrać preferowaną orientację lub orientację obrazu, która pasuje
do planowanej orientacji pacjenta na stole operacyjnym. 

Opcje ogólne
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3D Objects

Rysunek 121 

Opcje

Zaznaczyć Show 3D objects in 2D views, aby uruchomić wyświetlanie obiektów (np. utworzo-
nych za pomocą zadania planowania Object Creation) w sposób trójwymiarowy na widokach
2D.

Zaznaczyć Show only contours, aby wyświetlać obiekty
3D jako kontury (z lewej). Kiedy opcja jest nieaktywna,
obiekty 3D są wyświetlane jak obiekty wypełnione (obraz
z prawej strony). 

Zaznaczyć Show Trajectory Diameter, aby wyświetlić trajektorię zgodnie ze średnicą zdefinio-
waną podczas planowania trajektorii (patrz str. 215). 

Wybrać jedną z opcji Contour Thickness, aby określić szerokość konturów obiektu:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Rysunek 122 
Widoki 3D płaszczyzny można wyświetlać z użyciem jednej z poniższych opcji:
• Axial Plane
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Coronal Plane
Sagittal Plane

UWAGA. Aby zobaczyć wyniki należy upewnić się, że uruchomiono Planes za pomo-
cą przycisku View Types (patrz str. 78).
 

Pomiary: wyświetlanie linijki

Rysunek 123 

Etap

Wybrać Display ruler in 2D views, aby włączyć skalę (w milimetrach) o prawej stronie widoków
obrazu osiowego, czołowego i strzałkowego. 

Opcje ogólne
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Pomiary: układ współrzędnych

Rysunek 124 
Z listy rozwijalnej Coordinate System można wybrać układ współrzędnych do stosowania z
funkcjami Measure Distances, Measure Angles (patrz str. 245) lub Measure Values/
Hounsfield Unit (patrz str. 243). 
UWAGA. Opis widoku wybranego układu współrzędnych, patrz str. 244. Opcje układu
współrzędnych opisano na następnej stronie.
 

Opcje układu współrzędnych

Opcja Objaśnienie

No Coordinates Współrzędne nie są wyświetlane.

AC/PC Układ współrzędnych jest wyrównany z systemem AC/PC zdefiniowanym
podczas lokalizacji AC/PC.

DICOM Układ współrzędnych według standardu DICOM.

IEC61217 Układ współrzędnych według IEC61217.

Headring Układ współrzędnych według kombinacji obręcz na głowę/lokalizator.

Brainlab Image
Set Wewnętrzny układ współrzędnych Brainlab.

RTOG Układ współrzędnych według RTOG.
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13.3.2 Progowanie 3D

Informacje ogólne

W zakładce można zdefiniować wartość progową dla zakresu skali szarości stosowanego do
obliczeń modelu 3D wybranego zestawu obrazów. 
W zależności od zestawu obrazów wyświetlane są następujące wartości:
• TK: jednostki Hounsfielda (HU)
• MR i SPECT: wartości szarości
• PET: standardowe wartości wychwytu (SUV)

UWAGA. Więcej informacji na temat tych wartości, patrz str. 243.
 

Określanie wartości progowej

Rysunek 125 

Etapy

1.

Aby określić wartość progową należy:
• Należy użyć suwaka w funkcji mapowania (prawy dolny róg ekranu).
• Wprowadzić wartość w polu Threshold pod funkcją mapowania.
• Wybrać zdefiniowany wstępnie rodzaj wartości progowej z listy rozwijanej (Skin lub Bo-

ne, wyłącznie w przypadku zestawów obrazów TK).

2. Aby utworzyć podgląd utworzonego modelu 3D, kliknąć przycisk aktualizacji widoku w le-
wym dolnym rogu ekranu.

Resetowanie wartości progowej

Etap

Aby wyzerować próg do domyślnej wartości skóra/kość, kliknąć przycisk Reset Thre-
shold w oknie dialogowym 3D Thresholding.

Opcje ogólne
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13.3.3 Przycinanie 3D

Informacje ogólne

W tej zakładce można określić część obrazu, która zostanie wyświetlona w widokach obrazów
przez:
• Pozycjonowanie ramy wokół części obrazu, która ma zostać wyłączona z widoku 3D (Enable

Clipping Range).
• Wyłączenie kwadrantu modelu 3D, aby wyświetlić przekrój zestawu obrazów (Enable Cubic

Cut).

Określanie zakres przycinania

Rysunek 126 

Etapy

1.
Kliknąć Enable Clipping Range.
W górnej części widoku obrazu wyświetlana jest niebieska ramka.

2. Jeśli przycisk Adjust Clipping Range/Cubic Cut na pasku narzędzi nie zos-
tał do tej pory uruchomiony, należy go kliknąć.

3. Należy umieścić kursor myszy nad niebieską ramką i dopasować ramkę tak, by otaczała
obszar, który ma zostać wycięty z widoku 3D.

4. Aby utworzyć podgląd utworzonego modelu 3D, kliknąć przycisk aktualizacji widoku w le-
wym dolnym rogu ekranu.
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Określanie cięcia sześciennego

Rysunek 127 

Etapy

1.
Kliknąć Enable Cubic Cut.
W górnej części widoku obrazu wyświetlana jest niebieska ramka.

2. Jeśli przycisk Adjust Clipping Range/Cubic Cut na pasku narzędzi nie zos-
tał do tej pory uruchomiony, należy go kliknąć.

3.

Należy wybrać ćwiartkę, która ma zostać usunięta z widoku 3D:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4. Kliknąć krawędź ćwiartki i dopasować kąty do określonego obszaru, który ma zostać usu-
nięty z widoku 3D.

5. Aby utworzyć podgląd utworzonego modelu 3D, kliknąć przycisk aktualizacji widoku w le-
wym dolnym rogu ekranu.

Opcje ogólne
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13.4 przeglądanie obrazów
Przeglądanie i przewijanie obrazów

Informacje ogólne

Przeglądanie i kierunek przewijania odpowiada wybranej orientacji wyświetlania (patrz str. 228) i
jest przedstawiany za pomocą ikony pacjenta w lewym dolnym rogu widoku.

Przeglądanie przekrojów

Przyciski Browse Slice i Browse Slices są dostępne na widokach, gdzie wyświetlane są
oryginalne przekroje obrazu lub rekonstrukcje przekrojów (patrz str. 61).

Opcje

Kliknąć Browse Slice, aby przejść o jeden przekrój w przód lub w tył.

Kliknąć Browse Slices, aby przejść o 3 lub 7 przekrojów w przód lub w tył (np.
w zakładkach 4 Views lub 8 Views).

Przewijanie obrazów

Funkcja przewijania zależy od wybranej zakładki:
• Depth Scrolling: Na widokach rekonstrukcji należy użyć tego przycisku do przewijania

rekonstrukcji przekrojów. 
• Slice Scrolling: Na widokach przekrojów należy użyć tego przycisku do przewijania

dostępnych przekrojów (podobnie do funkcji przeglądania przekrojów). 

Etapy

1. Kliknąć przycisk przewijania, aby go uaktywnić.

2. Przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć kursor myszki nad wybranym obrazem w
górę lub w dół, aż wyświetli się wymagana głębokość lub przekrój.

3. Ponownie kliknąć przycisk, aby wyłączyć funkcję.

UWAGA. Odległość oryginalnych przekroju nie jest taka sama jak odległość przekrojów
stosowana dla rekonstrukcji.
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13.4.1 Panoramuj i środkuj

Informacje ogólne

Funkcja Pan and Recenter umożliwia:
• Przeglądanie określonych płaszczyzn w zestawie obrazów.
• Przeciąganie obrazu w celu lepszego zbadania danego obszaru.

Użycie funkcji Pan and Recenter

Etapy

1. Kliknąć Pan and Recenter, aby wyświetlić płaszczyznę pionową i poziomą oz-
naczone niebieskimi liniami na obrazach.

2.

• Aby wyświetlić określoną płaszczyznę należy kliknąć kursorem myszy na linii (repre-
zentująca płaszczyznę) i przeciągnąć ją w wybraną lokalizację.

• Aby jednocześnie przemieścić płaszczyzny, należy kliknąć w punkcie przecięcia obu li-
nii i przeciągnąć linie w wybrane położenie.

Widok jest wyśrodkowany w nowym położeniu.

3.

Aby sprawdzić konkretną sekcję obrazu należy umieścić kursor myszy na obrazie (kursor
myszy jest wyświetlany jako symbol dłoni) i przeciągnąć w wybrane położenie.
Można także użyć funkcji Zoom In (patrz str. 237) w połączeniu z funkcją panoramowa-
nia, aby lepiej zbadać obraz.

4. Ponownie kliknąć przycisk, aby wyłączyć funkcję.

Dodatkowe metody środkowania widoków

Opcje

Kliknięcie ikony wyszukiwania powoduje wyśrodkowanie widoku do
punktu wybranego w obszarze funkcji.
UWAGA. Ikona znajdowania jest dostępna podczas planowania punktów
rejestracji i trajektorii.
 

Bezpośrednie dwukrotne kliknięcie elementu wyświetlonego na liście w
obszarze funkcji powoduje odpowiednie wyśrodkowanie widoku. W eta-
pie planowania trajektorii np. można środkować widok do punktu docelo-
wego lub punktu wejścia.

przeglądanie obrazów
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13.4.2 Przybliżanie i oddalanie obrazów

Przybliżanie i oddalanie

Przycisk Objaśnienie

Kliknięcie przycisku Zoom In powoduje przybliżenie wyświetlanego obrazu.
Aby powiększyć określony obszar zainteresowania:
• Ustawić wskaźnik myszy na obszarze.
• Przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć, aby otworzyć ramkę wyboru.
• Zwolnić wskaźnik myszy, aby zobaczyć obszar skanowania w przybliżeniu.

Kliknięcie Zoom Out pozwala uzyskać przegląd całego obrazu.

UWAGA. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na widoku w trybie Zoom In spowoduje
oddalenie. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w trybie Zoom Out spowoduje przybliżenie.
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13.5 Okienkowanie
Okienkowanie podstawowe

Informacje ogólne

Ustawienia okienkowania mogą być użyte do dostosowania rozkładu skali szarości w
wyświetlanych obrazach w celu zwiększenia widoczności lub kontrastu struktur.
Ustawienia okienkowania można dostosować w widokach osiowych i koronalnych.

Dostosowanie ustawień okienkowania

Etapy

1. Kliknąć przycisk Windowing, aby go aktywować. 

2.

Aby wyświetlić aktualne ustawienia, kliknąć widok i przytrzymać lewy przy-
cisk myszy w celu wyświetlenia funkcji mapowania.
UWAGA. Funkcja mapowania zniknie z widoku po zwolnieniu przycisku
myszy.
 

3. Ponownie kliknąć przycisk, aby wyłączyć funkcję.

Okienkowanie
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13.5.1 zaawansowane dostosowanie okienkowania

Informacje ogólne

Funkcja Advanced Windowing dostarcza zaawansowanych opcji regulacji rozkładu wartości
szarości, aby było łatwiej odróżnić strukturę kostną lub znacznik od tkanki miękkiej. 
W zależności od zestawu obrazów wyświetlane są następujące wartości:
• TK: jednostki Hounsfielda (HU)
• MR i SPECT: wartości szarości
• PET: standardowe wartości wychwytu (SUV)

UWAGA. Więcej informacji na temat tych wartości, patrz str. 243.
 

Uaktywnienie zaawansowane dostosowanie okienkowania

Etap

Kliknąć Advanced Windowing, aby otworzyć okno dialogowe Windowing.

Układ ekranu

①

④
⑧

②

⑤
⑥
⑦

⑨ ③

Rysunek 128 
UWAGA. Podczas fuzji obrazów (patrz str. 119) dostępne są dwie karty zakładek (Windowing
Amber i Windowing Blue), co pozwala na zdefiniowanie indywidualnych ustawień okienkowania
dla każdego zestawu obrazów.
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Objaśnienie ekranu

Nr Obszar Objaśnienie

① Current (Bieżą-
cy obraz) Pierwotny przekrój z bieżącego zestawu obrazów.

② Preview (Pod-
gląd)

Podgląd zmodyfikowanego przekroju zgodnie z regulacjami użytkowni-
ka.

③
Funkcja Windo-
wing Region of
Interest

Zastosowanie wartości szarości z określonego rejonu zestawu obrazów
w całym zestawie obrazów.

④
Color Tables
(Tabele kolo-
rów)

Opcje schematu kolorów:
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤
Predefined
Windowing Set-
tings

Umożliwia wybór zdefiniowanych wartości okienkowania:
• Current Windowing: Resetowanie ustawień okienkowania do zdefinio-

wanych podczas pierwszego otwarcia okna dialogowego.
• Radiology Defined: Zastosowanie ustawień zdefiniowanych podczas

pozyskiwania obrazów.
• Bone: Zastosowanie ustawień do usuwania tkanki miękkiej i bardziej

wyraźnego wyświetlania kości (wyłącznie zestawy obrazów TK).
• Full Range: Zastosowanie pełnego zakresu wartości szarości/jedno-

stek Hounsfielda pozyskanych przez aparat.

⑥ Pole wyboru In-
verse

Umożliwia odwrócenie wyświetlania koloru, odwracając ustawienie do-
myślne tak, aby na przykład powietrze było wyświetlane na biało, a koś-
ci na czarno. Jest to przydatne, aby poprawić kontrast przed utworze-
niem obiektu (patrz str. 135).

⑦ Suwaki Level i
Width Regulacja poziomu szarości i szerokości.

⑧ Funkcja mapo-
wania

Graficzne przedstawienie rozkładu jednostek Hounsfielda/wartości sza-
rości w danych obrazowych.

⑨ Pole wyboru
Zoom

Ogranicza graficzne przedstawienie rozkładu jednostek Hounsfielda/
wartości szarości do konkretnego obszaru.

Dostosowanie skali szarości i szerokości

Opcje

Aby dostosować środek okienkowania obrazu:

• Wprowadzić wartość w polu Level lub
• Wyregulować przy pomocy suwaka, aż zostanie wyświetlona wymagana wartość.

Aby dostosować szerokość okienkowania obrazu:

• Wprowadzić wartość w polu Width lub
• Wyregulować przy pomocy suwaka, aż zostanie wyświetlona wymagana wartość.

Okienkowanie
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Dostosowanie szerokości rozkładu skali szarości

① ② ③

Rysunek 129 

Opcje

Aby dostosować wartości należy:
• Wprowadzić wartości Right i Left bezpośrednio w pola lub
• Za pomocą kursora myszy, dostosowując paski regulacji lewej wartości ② i/lub prawej wartoś-

ci ③ tak, by w odpowiednich polach wyświetlały się wymagane wartości.

Aby ograniczyć graficzne przedstawianie rozkładu wartości szarości do konkretnego obszaru
tak, by definiowanie funkcji okienkowania było dokładniejsze, należy zaznaczyć pole Zoom ①.

Okienkowanie w obszarze zainteresowania

Opcja umożliwia określenie konkretnego obszaru w zestawie obrazów i zastosowanie wartości
skali szarości z tego obszaru do pełnego zbioru danych.

Etapy

1. Kliknąć przycisk Windowing Region of Interest, aby go ak-
tywować.

2.

W oknie Preview użyć kursora myszy, aby narysować ram-
kę wokół obszaru, z którego mają zostać wybrane ustawie-
nia okienkowania.
UWAGA. Można także kliknąć żądane miejsce na obrazie w
obszarze Preview.
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Etapy

3.

Zwolnić lewy przycisk myszy, aby wyświetlić podgląd obli-
czonych wyników.
Oprogramowanie przyjmuje wartość minimalną i maksymal-
ną ze zdefiniowanego obszaru i stosuje je dla suwaków Le-
vel i Width oraz pól Left i Right.

4. Kliknąć OK, aby zastosować wartości szarości z wybranego obszaru na całym obrazie.

Okienkowanie
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13.6 Funkcje pomiaru
Pomiar jednostek Hounsfielda / wartości w skali szarości

Informacje ogólne

Funkcje Measure Hounsfield Units i Measure Values umożliwiają przeprowadzenie pomiaru
jednostek Hounsfielda lub wartości szarości dla maksymalnie trzech punktów przekroju obrazu.

Przycisk Objaśnienie

Measure Hounsfield Units jest wyświetlany dla zestawów obrazów TK.

Measure Values jest wyświetlany dla innych zestawów obrazów (np. MR, SPECT,
PET). 

Jednostki pomiaru

Jednostka Objaśnienie

HU (jednostki
Hounsfielda)

W przypadku diagnostycznego obrazowania TK informacja o gęstości jest
podawana w międzynarodowych jednostkach Hounsfielda (HU) w skali od
-1024 do 3071, gdzie wartość dla wody wynosi 0 (1,0 g/cm3), -1000 dla
powietrza. 
W przypadku neurologicznego obrazowania TK do przedstawiania kon-
trastu tkanki mózgowej zwykle stosuje się poziom o wartości 40 HU oraz
szerokość 100 HU.

Wartości szarości 
Wartości szarości stosowane są w zakresie od:
• 0 (czarny) do 255 (biały) dla skali 8-bitowej.
• 0 (czarny) do 65535 (biały) dla skali 16-bitowej.

Wartości FA Dotyczy pomiaru anizotropii frakcyjnej i ma zakres wynoszący 0–1.

Pomiar ADC (ang.
Apparent Diffusion
Coefficient, rzeczy-
wisty współczynnik
dyfuzji)

Wyrażone w mm²/s.

SUV (standardowe
wartości wychwytu)

Półilościowa metoda oceny aktywności PET przy danym ognisku.
Implementacja obliczania standardowych wartości wychwytu na obrazach
PET w oprogramowaniu iPlan oparta jest na następującej publikacji:
„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.”

Pomiar wartości szarości/jednostek Hounsfielda

Etapy

1. Kliknąć przycisk pomiaru (Measure Hounsfield Units lub Measure Values).
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Etapy

2.

Należy kliknąć kursorem myszy w dowolnym punkcie przekroju, aby wyświetlić odpowied-
nią wartość dla zaznaczonego punktu.
Aby aktualizować wartość w sposób dynamiczny, należy przytrzymać lewy przycisk my-
szy i przesunąć kursorem myszy przez obraz.

3. Aby wyłączyć funkcję i usunąć wyświetlaną wartość z widoku obrazu, należy ponownie
kliknąć przycisk.

Wyświetlane wartości

iPlan może wyświetlać wyłącznie informacje o wartościach szarości/jednostkach
Hounsfielda/SUV na piksel, zgodne z danymi obliczonymi i wyeksportowanymi przez aparat.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas interpretacji tych informacji i upewnić się, że
informacje te są prawidłowe. Na przykład dane o wiązce stożkowej TK lub dotyczące angiografii
rotacyjnej nie będą zawierać rzeczywistych wartości HU.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie dokładności przedstawianej wartości
jednostek Hounsfielda.

Ponieważ standardowe wartości wychwytu (SUV) mogą być różne w zależności od
stosowanego skanera PET, przed zastosowaniem należy zawsze porównać wyświetlane
wartości z wartością SUV uzyskaną bezpośrednio na skanerze.

Wyświetlanie układu współrzędnych

Po uruchomieniu funkcji pomiaru na pasku narzędzi i kliknięciu zestawu obrazów
oprogramowanie wyświetla także współrzędne zestawu obrazów w wybranym punkcie według
układu współrzędnych zdefiniowanego w zakładce Viewing Options (patrz str. 231).

①

②

③

Rysunek 130 

Nr Objaśnienie

①

W tym wierszu wyświetlane są dane odniesienia, na których oparto układ współrzędnych.
W takim przypadku osiowy zestaw obrazów MR oznaczony jako #7 (Brainlab Image Set
wybrany jako układ współrzędnych w zakładce Viewing Options).
W przypadku wybrania np. Headring jako układu współrzędnych w zakładce Viewing
Options linia ta będzie wskazywać obręcz na głowę wybraną dla planu.

② Współrzędne X, Y, Z dla wybranego punktu na zestawie obrazów.

③ Wartość pomiaru dla wybranego punktu.

UWAGA. Współrzędne wyświetlane tutaj, zwłaszcza dotyczące obręczy na głowę, nie są
przeznaczone do regulacji łuku. Tylko współrzędne z okna dialogowego lub wydruku ustawień
łuku mogą być używane do realizacji leczenia. Wyświetlany układ współrzędnych jest
przeznaczony wyłącznie dla celów przeglądania.
 

Funkcje pomiaru
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13.6.1 Pomiar odległości i kąta

Dokonywanie pomiaru odległości

Funkcja Measure Distances umożliwia przeprowadzenie pomiaru odległości pomiędzy
maksymalnie trzema punktami obrazu.

Etapy

1. Kliknąć przycisk Measure Distances, aby go aktywować.

2.

Należy kliknąć kursorem myszy w dwóch punktach w zestawie danych.
Program obliczy i wyświetli odległość w milimetrach między wskazanymi punktami.
UWAGA. Można zmienić pozycję punktów, klikając myszą i przeciągając wybrany punkt w
nowe miejsce.
 

3. Aby wyłączyć funkcję i usunąć wyświetlaną wartość z widoku obrazu, należy ponownie
kliknąć przycisk.

Pomiar kątów

Funkcja Measure Angles umożliwia przeprowadzenie pomiaru kąta pomiędzy trzema dowolnymi
punktami obrazu.
Jednocześnie można wyświetlić do trzech grup trzech punktów.

Etapy

1. Kliknąć przycisk Measure Angles, aby go aktywować.

2.

Należy kliknąć kursorem myszy w trzech punktach obrazu.
Program obliczy i wyświetli kąt między wskazanymi punktami.
UWAGA. Można zmienić pozycję punktów, klikając myszą i przeciągając wybrany punkt w
nowe miejsce.
 

3. Aby wyłączyć funkcję i usunąć wyświetlaną wartość z widoku obrazu, należy ponownie
kliknąć przycisk.

FUNKCJE PASKA NARZĘDZI
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13.7 Punkty oznakowane
Dodawanie i usuwanie punktów

Informacje ogólne

Przycisk Add/Remove Points umożliwia ustawienie punktów orientacyjnych na zestawie
obrazów. Można użyć tej funkcji, aby podkreślić punkty zainteresowania podczas śródoperacyjnej
nawigacji za pomocą oprogramowania śródoperacyjnego firmy Brainlab. 

Dodawanie punktów

Etapy

1. Kliknąć przycisk Add/Remove Points.

2.
Lewym przyciskiem myszy należy kliknąć miejsce na obrazie, gdzie ma być umieszczony
punkt.
Otwiera się okno dialogowe Properties.

3. Z pola Image Set wybrać zestaw obrazów, w którym należy umieścić punkt.

4.
W polu Name wprowadzić nazwę punktu.
UWAGA. Jeśli punkt nie zostanie nazwany, jest dodawany do listy jako Labeled Point z
kolejnym numerem.
 

5. Z palety kolorów należy wybrać kolor punktu.

6. Aby zdefiniować grupy oznakowanych punktów, które np. należą do określonej struktury,
kliknąć przycisk New Groups... i odpowiednio nazwać grupę.

7. Kliknąć OK, aby potwierdzić ustawienia i pokazać punkt na widokach obrazów.

Punkty oznakowane
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Wyświetlane punkty

Rysunek 131 

Zarządzanie punktami

Po dodaniu punktów do planu leczenia można zarządzać punktami w zakładce Plan Content
(patrz str. 94).

Usuwanie punktów

Etapy

1. Kliknąć przycisk Add/Remove Points.

2. Prawym przyciskiem myszy kliknąć bezpośrednio punkt do usunięcia.

FUNKCJE PASKA NARZĘDZI
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13.8 Zrzuty ekranu
Przegląd ogólny

Wykonywanie zrzutów ekranu

Etap

Kliknąć Screenshot, aby wykonać zrzut aktualnego ekranu. 

Zapisany zrzut ekranu

Umieszczenie kursora myszy nad przyciskiem Screenshot powoduje wyświetlenie komunikatu
①, wskazującego folder, w którym zapisywane są zrzuty ekranu (podfolder o nazwie
Screenshots w folderze Brainlab, utworzony przez pomoc techniczną firmy Brainlab).
Zwykle ścieżka do tego folderu to: F:\Brainlab\Screenshots.

①

Rysunek 132 
UWAGA. Zrzuty ekranu są również widoczne w zakładce Other Images (patrz str. 89), skąd
można je wyeksportować.
 

Poufność danych pacjenta

Na każdym zrzucie ekranu wyświetlone jest nazwisko pacjenta. Aby zapewnić poufność danych
pacjenta, należy ograniczyć dostęp do wszystkich plików ze zrzutami ekranu do odpowiedniego
personelu medycznego.

Zrzuty ekranu
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14 ZAPISYWANIE PLANÓW
14.1 Zapisywanie planu leczenia
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Można użyć przycisku Save Treatment Plan na pasku narzędzi, aby zapisać plan leczenia w
zaawansowanym formacie danych Brainlab, aby przeglądać później plan leczenia lub utworzyć
wiele etapów planu.
Plan leczenia można zapisać po każdym etapie planowania.
Za pomocą zadania planowania Save and Export można także wyeksportować plan leczenia do
formatu danych innego niż wczytany. Opis opcji eksportu – patrz str. 255.

Po otwarciu nowego planu leczenia lub zamknięciu oprogramowania bez zapisania
dokonanych zmian w bieżącym planie, zmiany te zostaną utracone i nie będzie możliwości
ich odzyskania.

Procedura zapisu automatycznego

iPlan może automatycznie zapisać bieżący plan leczenia i opuścić aplikację, jeśli
oprogramowanie jest bezczynne przez określony czas bez udziału użytkownika. W takim
przypadku przy kolejnym uruchomieniu oprogramowania można wybrać ten plan (oznaczony jako
Automatically Saved) w oknie dialogowym Plans (patrz str. 37).

ZAPISYWANIE PLANÓW
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14.1.1 Zapisywanie zmian

Zapisywanie

Rysunek 133 

Etapy

1. Kliknąć przycisk Save Treatment Plan na pasku narzędzi, aby otworzyć okno
dialogowe Save As...

2.

Na liście rozwijanej Plan State zdefiniować stan planu (Planning in progress, Ready to
review lub Planning finished).
UWAGA. Status jest wyświetlany przy następnym otwarciu planu leczenia. W przypadku
chęci uzyskania dodatkowych opcji stanu planu należy skontaktować się z pomocą tech-
niczną firmy Brainlab.
 

3.
Wprowadzić nazwę i opis planu we właściwych polach.
Wpisać nazwisko wykonującego plan w polu Changed by.

4. Kliknąć Save, aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do poprzedniego ekranu iPlan.

Zapisywanie planu leczenia
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Odznaczanie danych obrazowych

Rysunek 134 
Można odznaczyć przekroje, aby zmniejszyć wielkość pliku w razie gdyby doszło do problemów z
pamięcią.
UWAGA. Należy wykluczyć tylko te przekroje, które nie zawierają zawartości planowanej.
 

Etapy

1. Wybrać Select Content w oknie dialogowym Save As...

2. Odznaczyć zestaw obrazów zgodnie z potrzebą.

3. Kliknąć Save, aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do poprzedniego ekranu iPlan.

Opcje dodatkowe

Opcje

Aby usunąć plan leczenia, wybrać plan z listy i kliknąć Delete.

Zaznaczyć pole Show all plan versions, aby wyświetlić plany zapisane automatycznie lub ręcz-
nie na różnych etapach z tą samą nazwą.

Aby wyświetlić plik dziennika, zawierający informacje uzupełniające dotyczące etapów ukończo-
nych do tej pory, kliknąć Logfile... (patrz str. 20).

Aby wyeksportować plan leczenia do innego formatu danych, kliknąć Archives (patrzstr. 255).

ZAPISYWANIE PLANÓW
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14.1.2 Zmiana ustawień katalogu

Zmiana ustawień

Dane planu leczenia są zapisywane we wstępnie skonfigurowanym katalogu. W razie
konieczności można zmienić różne ustawienia katalogu.

Rysunek 135 

Etapy

1. Kliknąć Archives, aby otworzyć okno dialogowe Save Archives.

2. Wybrać archiwum do zmiany.

3. Kliknąć Settings, aby otworzyć okno dialogowe Brainlab format (przedstawione powy-
żej).

4.
• W polu Data Path kliknąć Browse, aby przejść do odpowiedniej sieci lub ścieżki lokal-

nej.
• Można również ręcznie wprowadzić ścieżkę do pliku z danymi pacjenta.

5.

Należy zaznaczyć odpowiednie okna wyboru, aby zastosować odpowiednie ustawienia
zapisu:
• Use compressed and packed file format for removable devices: przyspiesza archi-

wizację na przenośnych pamięciach USB.
• Reduce transfer time for removable devices: przyspiesza archiwizację na urządze-

niach przenośnych, pomijając nieprzetworzone dane, które nie są wykorzystywane do
nawigacji.

• Delete existing patient data in target folder: oczyszcza urządzenie przenośne.

6. Aby sprawdzić, czy dana ścieżka pliku jest prawidłowa, należy kliknąć Test connection.

7. Kliknąć OK, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do okna dialogowego Save As...

Jeśli iPlan zostanie uruchomiony poprzez Content Manager, dane trzeba zachować w tym
samym archiwum, z którego zostały wczytane. W przeciwnym razie wyniki planowania nie
będą dostępne do dalszego użycia z elementami Brainlab.

Zapisywanie planu leczenia
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14.2 Zapisywanie planu do użytku z programem iPlan
RT Image

Zgodność z programem iPlan RT Image

Informacje ogólne

iPlan 3.0 jest zgodny z iPlan RT Image 4.1. Jednakże przed wczytaniem do iPlan RT Image 4.1
planu, który został utworzony w iPlan 3.0, należy wziąć pod uwagę tematy omówione w tej części.

Zlokalizowane zestawy obrazów

Jeśli wczytano zlokalizowany zestaw obrazów zawierający pośrednie przekroje pominięte
(przekroje, które zostały pominięte w sekwencji zlokalizowanych przekrojów (patrz
instrukcja obsługi iPlan Stereotaxy)) do programu iPlan RT Image 4.1, zestaw obrazów
należy zdelokalizować, a następnie ponownie zlokalizować w programie iPlan RT Image.
Pośrednie przekroje pominięte są niezalecane do planowania radioterapii.

Kiedy wiele lokalizacji wczytywanych jest do iPlan RT Image 4.1 za pomocą planu leczenia
zapisanego w iPlan Stereotaxy 3.0, odniesienie stereotaktyczne nie może zostać
zdefiniowane przez użytkownika w iPlan RT Image tak jak zostało zdefiniowane w iPlan
Stereotaxy. Aby zapobiec zranieniu pacjenta (w wyniku zastosowania nieprawidłowych
współrzędnych stereotaktycznych w iPlan RT Image), nie ładować wielu lokalizacji do iPlan
RT Image. Można np. usunąć lokalizację nieistotnych lokalizacji przed zapisaniem planu w
iPlan Stereotaxy lub po załadowaniu do iPlan RT Image. Można ponowić lokalizację za
pomocą iPlan RT image 4.1.

Wyświetlanie współrzędnych

Podczas stosowania danych wyjściowych z jednej aplikacji iPlan jako danych wejściowych
do innej aplikacji iPlan współrzędne obręczy na głowę/lokalizatora mogą oznaczać różne
pozycje anatomiczne, w zależności od tego, który zestaw obrazów jest stosowany jako
odniesienie stereotaktyczne definiujące układ współrzędnych/pochodzenie obręczy na
głowę/lokalizatora. Należy zweryfikować anatomiczne pozycje przenoszonych danych.

Obiekty planowane

Jeśli plan leczenia zawiera zaplanowane obiekty, należy przygotować te obiekty do
eksportu za pomocą funkcji Prepare for Export... przed zapisaniem planu w iPlan 3.0. Opis
warunków, jakie należy spełnić podczas używania tej funkcji, patrz str. 170. W innym
przypadku plan leczenia nie może zostać załadowany do iPlan RT Image 4.1.

ZAPISYWANIE PLANÓW
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15 EKSPORTOWANIE PLANU
I ZAMYKANIE iPLAN

15.1 Eksportowanie: standardowy format Brainlab
Eksport do standardowego formatu Brainlab

Informacje ogólne

Opcja ta umożliwia eksportowanie planu leczenia do wykorzystania w oprogramowaniu
nawigacyjnym firmy Brainlab.

Dostęp do funkcji eksportowania

Etapy

1. Kliknąć Go to... w obszarze Navigator, aby otworzyć iPlan Navigator.

2. Kliknąć Save and Export, aby otworzyć okno dialogowe Save Archives. 

3. Kliknąć New Archives, aby otworzyć okno dialogowe New Archive.

4.
Wybrać Standard Brainlab i kliknąć Next.
Otwiera się okno dialogowe Brainlab Standard, w którym można zdefiniować ustawienia
archiwum.

EKSPORTOWANIE PLANU I ZAMYKANIE iPLAN
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Definiowanie ustawień archiwum

Rysunek 136 

Etapy

1. W oknie dialogowym Brainlab Standard należy wprowadzić nazwę archiwum w polu Ar-
chive Name. 

2.
Aby zdefiniować nowy katalog, w którym mają zostać zapisane dane, kliknąć Browse,
aby wskazać odpowiednią ścieżkę sieciową lub lokalną w polu Data Path.
Alternatywnie, ścieżkę pliku można wprowadzić ręcznie.

3.
Z listy rozwijanej Platform wybrać platformę eksportu (np. Cranial Essential 1.x).
UWAGA. W celu pomyślnego wczytania planu leczenia w programie nawigacyjnym nale-
ży sprawdzić, czy wybrano prawidłową platformę eksportu i lokalizację eksportu.
 

4.

W wierszu After successful export:
• Zaznaczyć pole Close iPlan, aby zamknąć iPlan po wykonaniu eksportu.
• Zaznaczyć pole Start follow-up application i kliknąć Browse, aby wybrać kolejną apli-

kację.

5. W razie konieczności kliknąć Enable interpolation for non-512x512 images.

6. Aby sprawdzić, czy dana ścieżka pliku jest prawidłowa, należy kliknąć Test connection.

7. Kliknąć OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do okna dialogowego Save Archives; no-
we archiwum zostanie wyświetlone na liście.

Eksportowanie: standardowy format Brainlab
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Okno dialogowe Save Archives

Rysunek 137 

Opcje

Aby kontynuować procedurę eksportu, wybrać archiwum z listy i kliknąć Next, aby otworzyć ok-
no dialogowe Export (patrz str. 257).

Aby określić inny katalog, do którego plan ma zostać wyeksportowany, kliknąć Settings. Okreś-
lić ścieżkę w polu Data path jak opisano na str. 256.

Aby usunąć archiwum, wybrać je z listy i kliknąć Delete.

Aby wyświetlić plik dziennika, zawierający informacje uzupełniające dotyczące etapów ukończo-
nych do tej pory, kliknąć Logfile (patrz str. 20).

Eksportowanie planu

Rysunek 138 
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Etapy

1. W oknie dialogowym Save Archives wybrać archiwum i kliknąć Next, aby otworzyć okno
dialogowe Export (przedstawione powyżej).

2. W części okna Plan Details, w przeznaczonych do tego celu polach, wprowadzić nazwę i
opis planu.

3.

W części Select content for export zaznaczyć odpowiednie pola, aby wybrać zestawy
obrazów i zawartość do wyeksportowania.
UWAGA. Przed wyeksportowaniem obiektów utworzonych w Object Creation można
przygotować je do eksportu, wybierając inny zestaw obrazów, z którego ma zostać wyek-
sportowany obiekt (patrz str. 170).
 

4. Kliknąć Export, aby wyeksportować dany plan leczenia.

Ważne wskazówki dla eksportowania danych

• Aby pomyślnie eksportować plan należy wybrać konieczną zawartość zaplanowaną dla
wybranego zestawu danych. Jeśli pole zaplanowanej zawartości nie jest zaznaczone (ikona
zamkniętego oka, patrz str. 58), należy je zaznaczyć, aby móc wyeksportować zawartość.

• W zależności od dostępnej pamięci procesora, zaplanowane obiekty mogą by c tymczasowo
niewidoczne podczas eksportowania, ale niezależnie od tego, eksportowane obiekty będą
dostępne w oprogramowaniu nawigacyjnym.

• Obiekty złożone zawierające dużą liczbę elementów nie mogą być eksportowane do
oprogramowania nawigacyjnego. Można użyć funkcji Maximal Fragment Number, aby
uprościć takie obiekty (patrz str. 150).

Zestawy danych przekraczające współrzędną zestawu przekrojów o ±511 mm zostaną
wczytane przez iPlan do celów planowania, ale będą niedostępne dla eksportu (wraz z
powiązaną zawartością planu), ponieważ dane te nie są obsługiwane przez
oprogramowanie nawigacyjne firmy Brainlab.

Informacje o planie leczenia

Z powodu ograniczeń formatu danych następujące szczegóły planu leczenia są ograniczone do
maksymalnej liczby znaków do eksportu:
• Nazwisko pacjenta: maksymalnie 33 znaki
• ID pacjenta: maksymalnie 17 znaki
• Nazwy obiektów 3D: maksymalnie 23 znaki
• Opis planu: maksymalnie 110 znaki

Jeśli maksymalna liczba znaków zostanie przekroczona, informacje w danym polu zostaną
automatycznie skrócone podczas eksportu.

Eksportowanie: standardowy format Brainlab
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15.1.1 Dodatkowe informacje o eksporcie

Wyświetlanie eksportowanych obiektów

Jeśli zawartość (np. trajektorie, utworzone obiekty, itd.) zaplanowano przy użyciu więcej niż ośmiu
kolorów, podczas eksportowania danych do programu nawigacyjnego liczba kolorów zostanie
zmniejszona do wartości domyślnej (osiem). Należy wybrać takie kolory, które ułatwią odróżnienie
od siebie zawartości planu.
Podczas eksportowania oznakowanych punktów (patrz str. 246) w oprogramowaniu
nawigacyjnym kolor punktów zostanie zmieniony na jednokolorowy, niezależnie od koloru
zaplanowanego w iPlan. Podczas eksportu wielu oznakowanych punktów zostaną one połączone
w jedną grupę w oprogramowaniu nawigacyjnym.

Dane planu leczenia

Przed wczytaniem planu do programu nawigacyjnego należy zaczekać, aż procedura
eksportowania danych zostanie zakończona. W przeciwnym razie mogą zostać wczytane
nieprawidłowe lub niekompletne dane, co może spowodować nieprawidłowe leczenie
pacjenta.

Wygląd i wizualizacja aplikacji firmy Brainlab może być różna (np. oprogramowanie
nawigacyjne lub program do planowania leczenia) ze względu na zastosowanie różnych
interfejsów użytkownika i instrukcje. Wyeksportowane dane powinno się zawsze
weryfikować na platformie docelowej przed zabiegiem.

Wielu zestawów danych połączonych dzięki odrębnej lokalizacji nie można eksportować do
oprogramowania nawigacyjnego Kolibri lub VectorVision. Tylko jeden zestaw danych
odniesienia może być lokalizowany, natomiast pozostałe zestawy danych muszą być
połączone ręcznie, za pomocą metody sparowanych punktów lub automatycznej fuzji
obrazów, jeśli mają być eksportowane do programu nawigacyjnego.

Przed wyborem opcji eksportowania archiwum na nośnik zewnętrzny, jak dyskietka lub
pamięć USB, najpierw należy podłączyć nośnik. W przeciwnym razie zawartość planu
będzie niedostępna dla funkcji eksportowania.

Okienkowanie w eksportowanych zestawach danych

W przypadku wykonania okienkowania w 16-bitowym zestawie danych innych niż TK w iPlan
zakres dostępnych wartości w skali szarości podczas eksportu zestawu danych jest ograniczony
przez oprogramowanie nawigacyjne (wersje oprogramowania < 7.x VectorVision cranial/ENT i <
2.x Kolibri cranial/ENT). Jedynie wartości szarości pomiędzy lewą i prawą granicą jak
zdefiniowano w Advanced Windowing zostaną uwzględnione przez oprogramowanie
nawigacyjne.

Po wyeksportowaniu danych chirurg nie ma możliwości przeglądu i dostosowania pełnego
zakresu skali szarości podczas nawigacji.
Poniższy rysunek przedstawia przykład zdefiniowanych wartości szarości lewej i prawej w
Advanced Windowing w iPlan oraz wpływ na zakres okienkowania:

EKSPORTOWANIE PLANU I ZAMYKANIE iPLAN

Instrukcja użytkownika oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan Cranial Wer. 3.0 259



① ②

④

③

Rysunek 139 

Nr Objaśnienie

① Zdefiniowana lewa granica wartości w skali szarości

② Zdefiniowana prawa granica wartości w skali szarości

③
Podczas eksportu oprogramowanie konwertuje rejon pomiędzy lewą i prawą granicą z
danych 16-bitowych na 8-bitowe (65 536 wartości szarości zostaje przypisanych do 256
wartości szarości, zapewnianych przez 8 bitów danych)

④ Po eksporcie cały obszar poza lewą i prawą granicą jest pozbawiony różnicowania tkanki
(informacji anatomicznych).

UWAGA. Można dopasować okienkowanie w dowolnym momencie przed eksportem, klikając
przycisk Advanced Windowing na pasku narzędzi (patrz str. 239).
 

Eksportowanie zakończone niepowodzeniem

Jeśli podczas próby eksportowania planu leczenia utworzono dużą liczbę plików z danymi (ok.
507 plików lub folderów) w katalogu głównym na dyskietce do eksportowania, eksportowanie
zostanie przerwane i zostanie wyświetlony komunikat błędu.
I w takich sytuacjach zaleca się ponowne sformatowanie lub oczyszczenie nośnika i podjęcie
nowej próby eksportowania, zgodnie z sugestią w wyświetlonym oknie dialogowym. Aby uzyskać
więcej informacji, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Wytyczne dla formatowania nośnika

Podczas formatowania nośnika należy uwzględnić następujące ograniczenia dotyczące pamięci: 

System plików nośnika Ograniczenia dotyczące przechowywania danych

FAT 
Maksymalnie można przechowywać 506 plików lub folderów w czys-
tym katalogu głównym nośnika. Jeśli nastąpi próba zapisu większej
liczby plików, zostanie wyświetlony komunikat systemowy.

FAT32 Obsługiwana jest większa liczba plików i folderów. Format FAT32 nie
jest obsługiwany przez system Windows NT.

NTFS

Obsługiwana jest większa liczba plików i folderów.
Przenośne urządzenia pamięci masowej, np. dyskietki lub napędy
flash USB zwykle nie mogą być formatowane w systemie plików
NTFS w systemie operacyjnym Windows XP. Automatyczne wysu-
wanie nośnika (np. dyskietki) nie będzie działać prawidłowo.

UWAGA. Należy oczyścić katalog główny nośnika, do którego będą eksportowane dane.
 

Eksportowanie: standardowy format Brainlab
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15.2 Eksportowanie: STL
Eksportowanie danych STL

Informacje ogólne

Opcja ta umożliwia eksportowanie danych 3D z planu leczenia w postaci plików STL (ang.
Standard Tesselation Language) przeznaczonych dla systemów 3D. Pliki STL wykorzystują
płaszczyzny połączonych trójkątów do opisania geometrii powierzchni obiektu 3D.

Ważne wskazówki dla eksportowania danych STL

W razie zamiaru użycia plotera 3D innej firmy do wydrukowania wyeksportowanych obiektów
należy upewnić się, że dany obiekt składa się z pojedynczego kształtu. W przypadku wielu części
lub gdy obiekty nie są połączone, niektóre drukarki mogą nie przetworzyć pliku.
W przypadku eksportowania dużych obiektów, wynikowy plik STL może zajmować dużą ilość
pamięci na dysku. Należy upewnić się, że na twardym dysku jest wystarczająca ilość miejsca.

Domyślnie oprogramowanie iPlan eksportuje plik STL, stosując milimetry jako jednostkę
podstawową. W razie potrzeby podczas definiowania ustawień archiwum można zmienić
jednostkę na cale (patrz str. 262).

Odległość przekrojów obiektów do wyeksportowania musi wynosić poniżej 1,5 mm.
Ustawienie to można zdefiniować w zadaniu planowania Object Creation (patrz str. 138).

Wynik eksportowania danych STL stanowi przybliżenie oryginalnego modelu. Utrata
informacji podczas konwersji zależy od ustawień jakości wybranych w oknie dialogowym
STL Export. Obrazy wysokiej jakości prowadzą do uzyskania lepszego przybliżenia.

Dostęp do funkcji eksportowania

Etapy

1. Kliknąć Go to... w obszarze Navigator, aby otworzyć iPlan Navigator.

2. Kliknąć Save and Export, aby otworzyć okno dialogowe Save Archives.

3. Kliknąć New Archives, aby otworzyć okno dialogowe New Archive.

4.
Wybrać STL i kliknąć Next.
Zostanie otworzone okno dialogowe STL, gdzie można zdefiniować ustawienia archiwum.

EKSPORTOWANIE PLANU I ZAMYKANIE iPLAN
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Definiowanie ustawień archiwum

Rysunek 140 

Etapy

1. W oknie dialogowym STL wprowadzić nazwę archiwum w polu Archive Name. 

2.
W polu Data Path kliknąć Browse, aby przejść do odpowiedniej sieci lub ścieżki lokalnej.
Można również ręcznie wprowadzić ścieżkę do pliku z danymi pacjenta.

3.

Wybrać żądaną jakość obiektu z rozwijanej listy Export Quality of Objects.
UWAGA. Wybór wyższej jakości skutkuje większym rozmiarem pliku. W przypadku nie-
których producentów może istnieć ograniczenie maksymalnego rozmiaru plików. Opisy-
wane ustawienie można wykorzystać do eksportowania dużych struktur o niższej roz-
dzielczości, aby pokonać to ograniczenie. Dalsze informacje można uzyskać u producen-
ta.
 

4. Wybrać jednostkę wielkości dla obiektu (mm lub cal) z rozwijanej listy Unit of STL Data.

5. Zaznaczyć okno wyboru Export objects with color information, aby eksportować
obiekty z kolorami zdefiniowanymi w programie iPlan.

6. Aby sprawdzić, czy dana ścieżka pliku jest prawidłowa, należy kliknąć Test connection.

7. Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do okna dialogowego Save Archi-
ves, w którym na liście jest wyświetlone nowe archiwum.

Eksportowanie: STL
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Okno dialogowe Save Archives

Rysunek 141 

Opcje

Aby kontynuować procedurę eksportu, wybrać archiwum z listy i kliknąć Next, aby otworzyć ok-
no dialogowe STL Export (patrz str. 263).

Aby określić inny katalog, do którego plan ma zostać wyeksportowany, kliknąć Settings. Okreś-
lić ścieżkę w polu Data path jak opisano na str. 262.

Aby usunąć archiwum, wybrać je z listy i kliknąć Delete.

Aby wyświetlić plik dziennika, zawierający informacje uzupełniające dotyczące etapów ukończo-
nych do tej pory, kliknąć Logfile (patrz str. 20).

Eksportowanie planu

Rysunek 142 
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Etapy

1. W oknie dialogowym Save Archives wybrać archiwum i kliknąć Next, aby otworzyć okno
dialogowe STL Export (przedstawione powyżej).

2. W sekcji Plan Details okna dialogowego edytować nazwę i opis dla katalogu eksportu.

3.

Wybrać żądaną jakość obiektu z rozwijanej listy Export Quality of Objects.
UWAGA. Wybór wyższej jakości skutkuje większym rozmiarem pliku. W przypadku nie-
których producentów może istnieć ograniczenie maksymalnego rozmiaru plików. Opisy-
wane ustawienie można wykorzystać do eksportowania dużych struktur o niższej roz-
dzielczości, aby pokonać to ograniczenie. Dalsze informacje można uzyskać u producen-
ta.
 

4. W sekcji Export content okna dialogowego należy zaznaczyć odpowiednie okna wyboru
w obszarze Objects, aby wybrać obiekty do eksportowania.

5.

• Wybrać oryginalny zestaw danych pacjenta, który producent ma wykorzystać jako od-
niesienie.

• Zaznaczyć okno wyboru Export reference 3D model.
• Wybrać zdefiniowany typ wartości progowej z rozwijanej listy (Skin lub Bone, tylko dla

zestawów obrazów TK).

6. Kliknąć Export, aby wyeksportować dany plan leczenia.

Eksportowanie: STL
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15.3 Eksportowanie: DICOM PACS
Eksportowanie do DICOM PACS

Informacje ogólne

Opcja ta umożliwia wyeksportowanie zrzutów ekranu w formacie DICOM do PACS.

Dostęp do funkcji eksportowania

Etapy

1. Kliknąć Go to... w obszarze Navigator, aby otworzyć iPlan Navigator.

2. Kliknąć Save and Export, aby otworzyć okno dialogowe Save Archives.

3. Kliknąć New Archives, aby otworzyć okno dialogowe New Archive.

4.
Wybrać DICOM export via Network i kliknąć Next.
Otwiera się okno dialogowe DICOM PACS Export, w którym można zdefiniować ustawie-
nia archiwum.

Definiowanie ustawień archiwum

Rysunek 143 

Etapy

1. W oknie dialogowym DICOM PACS Export należy wprowadzić nazwę archiwum w polu
Archive Name. 

2.
W części Archive Settings przedstawiono ustawienia komunikacji.
UWAGA. Ustawienia te są zwykle skonfigurowane przez pomoc techniczną firmy Brain-
lab.
 

3. Aby sprawdzić, czy określone ustawienia lokalne i ustawienia serwera są prawidłowe,
kliknąć Test connection.

4. Kliknąć OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do okna dialogowego Save Archives; no-
we archiwum zostanie wyświetlone na liście.
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Eksportowanie

Rysunek 144 

Etapy

1. W oknie dialogowym Save Archives wybrać archiwum i kliknąć Next, aby otworzyć okno
dialogowe DICOM Export (patrz wyżej).

2.
Obrazy dostępne dla eksportowania wyświetlone są w oknie dialogowym.
Kliknąć Export, aby wyeksportować obrazy.

Eksportowanie: DICOM PACS
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15.4 Zamykanie oprogramowania
Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Oprogramowanie można w dowolnym momencie zamknąć poprzez ikonę wyłączenia lub przez
iPlan Navigator.

Wyjście z użyciem ikony wyłączenia

Etap

Kliknąć ikonę zamykania wyświetloną nad obszarem Navigator.

Wyjście z użyciem okna iPlan Navigator

Etapy

1. Kliknąć Go to... w obszarze Navigator, aby otworzyć iPlan Navigator.

2. Kliknąć Exit i OK.

Zmiany niezapisane

Jeśli w planie leczenia są niezapisane zmiany, zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe:

Rysunek 145 

Opcje

Aby zapisać zmiany, kliknąć Yes.

Aby zamknąć oprogramowanie bez zapisywania zmian, kliknąć No.
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Zamykanie oprogramowania
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16 iHELP (ZDALNA POMOC
TECHNICZNA)

16.1 Wprowadzenie
Użycie narzędzia iHelp

Informacje ogólne

W razie potrzeby stacja robocza iPlan może być wyposażona w dostęp do zdalnej pomocy
technicznej firmy Brainlab. Zdalny dostęp można uruchomić, klikając Start iHelp w menu Start
systemu Windows.
UWAGA. Przed uruchomieniem iHelp należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab w celu uaktywnienia tej funkcji.
 

Menu Start

①

Rysunek 146 
Gdy opcja iHelp zostanie aktywowania, w menu Start systemu Windows pojawią się odpowiednie
ikony ①.
Wówczas pomoc techniczna firmy Brainlab będzie miała możliwość zdalnego dostępu do danej
stacji roboczej iPlan, np. w celu przeprowadzenia diagnostyki.
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UWAGA. Aby wyłączyć zdalny dostęp, należy kliknąć Stop iHelp w menu Start systemu
Windows.
 

Jak działa zdalna pomoc techniczna iHelp

Oprogramowanie iHelp zainstalowane w systemie klienta wysyła polecenie ping do serwera iHelp
poprzez port 443 lub 17002. Oba połączenia są wychodzące, jednak port 17002 jest szybszy. Z
każdym sygnałem klient próbuje utworzyć tunel SSL.
• Aby uzyskać dostęp do klienta, pomoc techniczna firmy Brainlab łączy się najpierw z serwerem

iHelp za pomocą tunelu SSL.
• Serwer iHelp łączy dwa tunele i pomoc techniczna firmy Brainlab może uzyskać dostęp do

klienta.

Wymagania instalacyjne

Nie ma konieczności wprowadzania zmian w ustawieniach zapory firewall (chyba, że pomoc
techniczna firmy Brainlab ma uzyskać szybsze połączenie z klientem).
Jeżeli zapora firewall użytkownika pozwala już na połączenie z Internetem z sieci użytkownika,
iHelp może udzielać zdalnego wsparcia. Należy uruchomić iHelp w systemie klienta, w
przeciwnym wypadku pomoc techniczna firmy Brainlab nie będzie miała dostępu.
Żadne dane pacjentów nie są przenoszone.

Dodatkowe informacje

Należy skontaktować się pod adresem iHelp.support@brainlab.com.

Wprowadzenie
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