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ALGEMENE INFORMATIE

1.1

Contactgegevens en juridische informatie

1.1.1

Contactgegevens

Support
Neem contact op met Brainlab Support als u de informatie die u nodig heeft, niet kunt vinden of
als u vragen of problemen heeft:
Regio

Telefoon en fax

E-mail

Verenigde Staten, Canada, Centraalen Zuid-Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brazilië

Tel: (0800) 892-1217

VK

Tel: +44 1223 755 333

Spanje

Tel: +34 (900) 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s

Tel: +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa

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

Japan

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

support@brainlab.com

Verwachte gebruiksduur
Brainlab biedt vijf jaar service voor software. Tijdens deze periode worden zowel software-updates
als support op locatie geboden.

Feedback
Ondanks een zorgvuldige herziening, kunnen er nog steeds fouten in deze handleiding
voorkomen.
Neem contact met ons op via igs.manuals@brainlab.com indien u suggesties heeft hoe we deze
handleiding kunnen verbeteren.

Fabrikant
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany
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1.1.2

Juridische informatie

Auteursrecht
Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken
• iPlan® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• KolibriTM is een handelsmerk van Brainlab AG, de registratie is aangevraagd.
• SmartBrush® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• VectorVision® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken
• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Geïntegreerde software van derden
•
•
•
•

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
Delen van deze software zijn gebaseerd op het werk van Sun Microsystems Inc.
Dit product omvat software ontwikkeld door Apache Software Foundation (www.apache.org/).
iPlan 3.0 vereist dat Java 2 Runtime Environment (versie 1.4 of hoger) op het systeem is
geïnstalleerd.
• De implementatie van de Brainlab PDF-Viewer is gebaseerd op de PDF Direct/PDF Quick View
library, Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

CE label
Het CE-label geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële vereisten van de Richtlijn Medische hulpmiddelen (MDD, Medical Device Directive).
Volgens het MDD, is Council Directieve 93/42/EEC iPlan ENT een klasse IIb
product.

Afvalverwerkingsrichtlijnen
Werp elektrische en elektronische apparatuur alleen weg volgens de wettelijke regelgeving. Voor informatie over de WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment), ga naar:
http://www.brainlab.com/weee

Verkoop in de VS
De federale wetgeving van de VS beperkt de verkoop van dit hulpmiddel tot door of in opdracht
van een arts.

10

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

ALGEMENE INFORMATIE

1.2

Symbolen

1.2.1

Gebruikte symbolen in deze handleiding

Waarschuwingen
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Het geeft
veiligheidskritische informatie aangaande mogelijke letsels, de dood of elk ander ernstig
gevolg verbonden aan het foutieve gebruik van de apparatuur.

Voorzichtigheid
Wanneer voorzichtigheid is geboden, wordt dit aangegeven met een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Het geeft veiligheidskritische informatie aangaande de
mogelijkheid van een probleem met het instrument. Deze problemen omvatten storingen,
instrumentenfouten, instrumentschade of eigendomsschade.

Opmerkingen
OPMERKING. Opmerkingen worden vermeld in een cursief lettertype en bevatten nuttige
aanvullende tips.
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1.3

Beoogd gebruik

1.3.1

Gebruik van het systeem

Indicaties voor gebruik
Indicaties voor het gebruik van iPlan zijn het bekijken, presenteren en documenteren van
medische beeldvorming, waaronder verschillende modules voor beeldverwerking, beeldfusie,
atlasgeassisteerde visualisatie en segmentatie, intraoperatieve functionele planning waarvan de
uitkomst kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld stereotactisch beeldgeleide chirurgie of andere
instrumenten voor verdere verwerking en visualisatie.
Voorbeelden van prodecures omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
• Planning en simulatie van schedeloperaties, zoals tumorresectie, shuntplaatsing, minimaalinvasieve stereotactische interventies, biopsie, planning en simulatie van trajecten voor
stimulatie en elektroderegistratie.
• KNO-procedures zoals sinusoperatie, tumoroperatie.
• Wervelkolomprocedures zoals tumoroperatie, pedikelschroefplanning,
vertebroplastiekplanning.
• iPlan View is een toepassing bedoeld voor het beoordelen van bestaande behandelplannen.
• Planning en simulatie van craniaal-maxillofaciale procedures.
iPlan wordt normaal gesproken gebruikt door medische professionals, zoals onder andere
chirurgen en radiologen.

Beoogde gebruiker
De beoogde softwaregebruikers zijn chirurgen en medisch specialisten.

Plaats van gebruik
De plaats van gebruik is vastgesteld als binnenshuis, doorgaans in een ziekenhuis of medische
omgeving.

Voorzichtig hanteren
De systeemonderdelen en bijbehorende instrumentatie mogen uitsluitend door daartoe
opgeleid medisch personeel bediend worden.

Plausibiliteitsbeoordeling
Voor behandeling van de patiënt dient u de juistheid van alle ingevoerde informatie en
output-informatie te controleren.

Verantwoordelijkheid
Dit systeem biedt alleen extra ondersteuning aan de chirurg of de gebruiker en is in geen
geval bedoeld als vervanging van de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg of
de gebruiker bij het gebruik ervan.

STL-nalevingsverklaring
U kunt een iPlan 3.0 STL conformiteitsverklaring krijgen van Brainlab support via
support@brainlab.com.

12
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1.4

Compabiliteit van medische hulpmiddelen

1.4.1

Medische software van Brainlab

Compatibele medische software van Brainlab
iPlan ENT is compatibel met:
• PatXfer software versie 5.2
• VectorVision cranial software versies 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 en 7.9
• cranial/ENT essential & unlimited software versie 1.0
• cranial/ENT unlimited versie 2.0 en 2.1
• Kolibri cranial softwareversies 2.1, 2.5, 2.6 en 2.7
• iPlan Cranial software versies 1.1, 1.5, 2.5, en 2.6
• iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT software versies 1.1, 2.5, en 2.6
• iPlan RT Image software versie 4.1
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Overige Brainlab-software
Na publicatie van deze gebruikershandleiding kan overige compatibele software van Brainlab
beschikbaar komen. Als u vragen hebt over compatibiliteit van software, kunt u contact opnemen
met Brainlab support.
Als u andere softwareversies gebruikt dan hierboven gespecificeerd, neem dan contact op met
Brainlab Support voor informatie over compatibiliteit met Brainlab-instrumenten.
Onbevoegde manipulatie van de iPlan-systeembestanden of -patiëntgegevensbestanden is
verboden. Neem contact op met Brainlab support voor onderhoud van alle iPlangerelateerde bestanden of configuratie-instellingen.
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1.4.2

Niet-Brainlab-software

Overige niet-Brainlab-software
iPlan ENT is compatibel met de besturingssystemen Microsoft Windows XP, Server 2003/2008,
Windows 7 en Windows 8. Voor meer gedetailleerde en bijgewerkte informatie betreffende
compatibele besturingssystemen dient u contact op te nemen met Brainlab Support.
Brainlab raadt aan om het systeem te beschermen met de allernieuwste malwarebeschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld de installatie van een virusscanner). Let erop dat
bepaalde malware-beschermingsmaatregelen een negatief effect kunnen hebben op de werking
van het systeem, bijvoorbeeld wanneer real-time scans worden uitgevoerd en elke
bestandstoegang wordt gecontroleerd; het laden en opslaan van de patiëntgegevens kan dan erg
traag verlopen.
OPMERKING. Het Brainlab-systeem is een medisch apparaat en dient te worden gebruikt
volgens de beoogde toepassing en de eindgebruikers-licentieovereenkomst van het systeem. Het
gebruik van software van derden kan een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid van het
systeem.
Alleen essentiële updates voor besturingssystemen of malware-beschermingsmaatregelen
worden aanbevolen. Updates van het stuurprogramma zijn niet toegestaan. Download of
installeer geen updates tijdens behandelingsplanning. Neem contact op met Brainlab
Support voor meer informatie.

DICOM-conformiteit
DICOM-conformiteitsverklaringen vindt u op de homepage van Brainlab: www.brainlab.com.

Medisch-elektrische systemen
Voor informatie over de configuratie van medisch-elektrische systemen verwijzen wij u naar de
betreffende systeemhandleiding en technische handleiding.

14
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1.5

Training en documentatie

1.5.1

Overzicht

Doelgroep
Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor chirurgen en/of hun team.

Brainlab-training
Voor een veilig en correct gebruik dienen alle gebruikers deel te nemen aan een
trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van Brainlab alvorens zij het
systeem gaan gebruiken.

Documentatie
In deze handleiding wordt complexe medische software omschreven die met zorg moet worden
gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Beschikbare gebruikershandleidingen
Gebruikershandleiding

Softwarehandleidingen

Inhoud
• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide navigatie
• Beschrijving van opstelling van ok-systeem
• Gedetailleerde software richtlijnen

Instrumentenhandleidingen

Gedetailleerde richtlijnen over de instrumentenbehandeling

Handleiding voor reinigen,
ontsmetten en steriliseren

Details voor reinigen, ontsmetten en sterilisatie van de instrumenten

Systeemhandleidingen

Uitgebreide informatie over de opstelling van het systeem

Technische handleidingen

Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbegrip van specificaties en richtlijnen

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0
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1.5.2

Gebruikte afkortingen

Afkortingen
Deze gebruikershandleiding kan de volgende afkortingen bevatten:

16

Afkorting

Definitie

ADC Trace Map

DTI Apparent Diffusion Coefficient (schijnbare diffusie coëfficiënt)

B0

DTI-beeld verkregen op b = 0 sec/mm2

BOLD

Blood Oxygen Level Dependent (Bloedzuurstofspiegel-afhankelijk)

CT

Computed Tomography (Computertomografie)

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitale beeldvorming en communicatie in de geneeskunde)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (Diffusietensor beeldvorming)

FA

Fractional Anisotropy (Fractionele anisotropie)

FoR

Frame of Reference (Referentiekader)

HU

Hounsfield Unit (Hounsfieldeenheden)

MER/S

Microelectrode Recording and Stimulation (Micro-elektrode opname
en stimulatie)

MRI

Magnetic Resonance Imaging (Magnetische resonantie beeldvorming)

NM

Nuclear Medicine (Nucleaire geneeskunde)

PACS

Picture Archiving and Communication System (Beeldarchivering en
communicatiesysteem)

PET

Positron Emission Tomography (Positronemissietomografie)

SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography (Computertomografie met behulp van uitstraling van enkelvoudige fotonen)

STL

Standard Tessellation Language (Standaardtessellatietaal) (ook bekend als Surface Tessellation Language (Oppervlaktetessalatietaal)
of Stereolithography (Stereolithografie))

SUV

Standard Uptake Value (Standaard uptakewaarde)

CSV

Comma Separated Values (Komma-gescheiden waarden)
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LADEN EN IMPORTEREN
VAN PATIËNTGEGEVENS

2.1

Software opstarten

2.1.1

De software opstarten

Opstarten
Stap
Dubbelklik op het symbool iPlan ENT op het bureaublad om het programma op te
starten en het selectiescherm voor behandelplannen weer te geven.

Dialoogpagina’s
Patiëntgegevens kunnen geladen en geïmporteerd worden door middel van een serie
dialoogpagina’s.

①
②

④

③

Afbeelding 1
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Schermlay-out
Het overzicht van de schermlay-out toont bestandsinformatie en de locatie van waar
patiëntgegevens worden ingelezen en waar ze worden opgeslagen.
Nr.

Uitleg

Uitleg

①

Lijsttitels

Klik op een kolomkop om de gegevens in de lijst op basis van die kolom te sorteren.
Sorteert de gegevens in oplopende of aflopende volgorde. De huidige volgorde wordt aangegeven door een pijltje naast de naam van
de kolomkop.

②

Lijst van beschikbare gegevens

Afhankelijk van de huidige stap kunt u met deze lijst beschikbare patiëntgegevens zoals archieftypes, patiëntonderzoeken of beeldseries
selecteren.

③

Gegevens gebied

Aanvullende informatie over de geselecteerde patiëntgegevens.

④

Functies

Relevante functies voor het dialoogpagina.

Dialoogfuncties
Hieronder worden functies die in algemene dialogen verschijnen opgesomd.
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Functie

Uitleg

Back

Hiermee keert u terug naar de vorige stap.

Cancel

Hiermee sluit u het huidige dialoogvenster.

Next

Hiermee gaat u naar de volgende stap.

New Archives

Hiermee keert u terug naar de archiefselectie.

Settings

Hiermee kunt u specifieke instellingen voor het geselecteerde archief definieren. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde gegevensindeling (zie vanaf pagina 23).

Delete

Verwijdert geselecteerde bestanden permanent. De software vraagt om een
laatste bevestiging voordat bestanden worden gewist.
• Alleen patiëntgegevens op de vaste schijf kunnen worden verwijderd.
• Als bij de patiëntselectie de laatste patiënt wordt verwijderd, wordt u teruggeleid naar de archiefpagina.
• Als er tijdens onderzoekselectie slechts één patiëntonderzoek is, kan dit
niet worden verwijderd.
• Het wissen van een archief verwijdert uitsluitend de invoer uit de archieflijst. Er worden geen patiëntgegevens gewist.

Refresh

Hiermee wordt de weergave bijgewerkt, bijv. wanneer een nieuwe patiënt
aan de directory op de harde schijf is toegevoegd.

Logfile...

Hiermee geeft u een logbestand weer met aanvullende informatie over de tot
nu toe voltooide stappen (zie pagina 20).

Select All

Hiermee selecteert u alle gegevens in de huidige lijst.

Deselect All

Hiermee deselecteert u alle gegevens in de huidige lijst.
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Gegevens wissen
Geselecteerde gegevens kunnen zelfs van de harde schijf worden gewist als ze op alleenlezen zijn ingesteld. Indien Quick Search (snel zoeken) is ingeschakeld (zie pagina 25),
kunt u met de verwijderfunctie alle bestanden en mappen (inclusief niet-DICOM-bestanden)
in de patiëntmap verwijderen. Indien Quick Search is uitgeschakeld, verwijdert de
wisfunctie alleen mappen en bestanden die betrekking hebben op één patiënt. Afhankelijk
van uw instellingen voor Alias Patiënt handling (zie pagina 25), kunt u ook een melding
krijgen wanneer twee patiënten met dezelfde ID, maar met verschillende namen worden
gevonden.
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Software opstarten

2.1.2

Logbestanden

Algemene informatie
In bepaalde gegevensoverdrachtdialogen is een logbestandfunctie aanwezig. Hiermee kunnen
logbestanden die door het systeem zijn gegenereerd voor de betreffende stap worden
weergegeven.

De logbestandweergave activeren
Stap
Klik op Logfile... rechts van het dialoogvenster.
Het logbestand wordt geopend in uw standaard internetbrowser.

20
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2.1.3

Stappen voor laden en importeren

Algemene informatie
Vanwege de variatie in beschikbare scanners en opslagmedia, is het niet mogelijk om specifieke
gegevensformaten of overdrachtprocedures afzonderlijk te bespreken. Deze
gebruikershandleiding behandelt de algemene procedure voor conversie van patiëntgegevens.
Neem contact op met Brainlab Support als u specifieke vragen of problemen heeft.

Toegang behandelplan
Elk behandelplan kan slechts door één gebruiker tegelijk worden geopend.

Laden van meerdere plannen
Er kan slechts één behandelplan per keer worden geopend. Als u reeds bezig bent met het
bewerken van één behandelplan en ofwel een tweede behandelplan laadt of de applicatie sluit
zonder op te slaan, zult u eventuele wijzigingen in het eerste behandelpan verliezen.

Laden van gegevens van verwisselbare media of het netwerk
Als u gegevens laadt van verwisselbare media (bijv. USB-flash drive of DVD) en van plan
bent om de media tijdens planning te verwijderen, of als u gegevens laadt vanaf een alleenlezen-station, denk er dan aan het behandelplan eerst lokaal op te slaan in een ander
archief. Anders kan belangrijke behandelplaninformatie verloren gaan. Denk er ook aan
een behandelplan lokaal op te slaan als de gegevens van een netwerk zijn geladen. Doet u
dit niet, dan zullen de gegevens van het behandelplan verloren gaan zodra de verbinding
met het netwerk onderbroken wordt.

Scaninstructies
Gedetailleerde scaninstructies voor uw voorkeursmodaliteit en beoogde behandelcombinatie zijn
op aanvraag verkrijgbaar bij Brainlab Support. Om de best mogelijke resultaten van uw
behandelplanningsysteem te verkrijgen, wordt sterk aanbevolen om de instructies in het relevante
scanprotocol op te volgen.
DICOM-beelden moeten een vierkante pixelgrootte hebben. Er is geen maximum
matrixgrootte. Voor export in de Brainlab-indeling wordt u aanbevolen 512 x 512 pixels te
gebruiken om interpolatie-artefacten te voorkomen. Pixelgrootte en matrixgrootte moeten
per serie constant zijn.
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Nieuwe archieven creëren

2.2

Nieuwe archieven creëren

2.2.1

Aan de slag

Archiefcreatie activeren
Stap
Klik op New Archive in het functiegebied van het dialoogvenster Load Archives dat na de het
opstarten van de software wordt weergegeven (zie pagina 30).

Archieftype selecteren

Afbeelding 2
Stappen
1.

Selecteer het archieftype door op de corresponderende naam of symbool te klikken.

2.

Klik op Next om de instellingen te definiëren.

OPMERKING. Uitsluitend ingeschakelde (gelicentieerde) soorten gegevensindelingen worden in
het dialoogvenster New Archive weergegeven.

22
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2.2.2

Instellingen voor het nieuwe archiefoverzicht

Beschikbare instellingenpagina’s
Afhankelijk van het geselecteerde archieftype wordt u gevraagd om specifieke informatie en/of
bepaalde instellingen te definiëren.
De instellingen kunnen op elk moment worden aangepast door te klikken op Settings in het
dialoogvenster Load Archives.
Archieftype

Uitleg

Zie

Advanced Brainlab

Brainlab-bestandsindeling (xBrain)

Pagina 24

DICOM importeren uit bestandssysteem

DICOM importeren uit verscheidene media

Pagina 25

STL

Importeren van 3D objecten of structuren die
opgeslagen zijn in het STL-formaat

Pagina 28

OPMERKING. DICOM-formaat bevat modaliteiten zoals MR, CT, PET, SPECT, XR of XA.
röntgenangiografie (3D) datasets worden als XT-modaliteit geïmporteerd.
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Nieuwe archieven creëren

2.2.3

Instellingen voor het nieuwe archief - Advanced Brainlab-indeling

Algemene informatie
Dit archief wordt gebruikt om behandelplannen gecreëerd in iPlan op te slaan.

Instellingen definiëren

Afbeelding 3
Stappen

24

1.

Voer een naam in voor het archief in het veld Archive Name.

2.

In het veld Data Path klikt u op Browse om naar het relevante netwerk of lokale pad te
navigeren.
U kunt het bestandspad voor de patiëntgegevens ook handmatig invoeren.

3.

Schakel de betreffende selectievakjes in om de toepasselijke instellingen voor opslaan
toe te passen:
• Use compressed and packed file format for removable devices: hiermee versnelt u
het archiveren op verwisselbare USB-stations.
• Reduce transfer time for removable devices: hiermee versnelt u het archiveren op
verwisselbare apparaten door weglating van raw-gegevens die niet worden gebruikt
door navigatie.
• Delete existing patient data in target folder: hiermee schoont u het verwisselbare apparaat op.

4.

Klik op Test connection om te controleren of het bestandspad geldig is.

5.

Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Load Archives waar u het archief
kunt laden (zie pagina 30).

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

LADEN EN IMPORTEREN VAN PATIËNTGEGEVENS

2.2.4

Instellingen voor het nieuwe archief - DICOM

Algemene informatie
Dit archief wordt gebruikt voor het importeren van DICOM-gegevens uit een bestandssysteem
(bijv. CD-ROM, DVD, harde schijf, verwisselbare media, netwerkpad).

Instellingen definiëren

Afbeelding 4
Stappen
1.

Voer een naam in voor het archief in het veld Archive Name.

2.

In het veld Data Path klikt u op Browse om naar het relevante netwerk of lokale pad te
navigeren.
U kunt het bestandspad voor de patiëntgegevens ook handmatig invoeren.

3.

Definieer de instellingen voor Alias Patient handling (zie pagina 25).

4.

De relevante selectievakjes activeren:
• Quick Search: Het systeem veronderstelt dat slechts één patiënt in elke map bestaat
en houdt enkel rekening met bestanden en mappen betreffende één patiënt
• Use DICOMDIR: Versnelt het bladeren door DICOM-gegevens
• Reduce memory usage: Indien geselecteerd, laadt de software in het begin enkel titelinformatie bij het importeren van DICOM-gegevens. Dit reduceert de laadtijd aanzienlijk. De beeldgegevens worden dan geladen wanneer ze geselecteerd worden tijdens
de selectie van beeldsets (zie pagina 88).

5.

Klik op Test connection om te controleren of het bestandspad geldig is.

6.

Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Load Archives waar u het archief
kunt laden (zie pagina 30).

Alias Patient Handling
Onder Alias Patient handling kunt u instellingen voor archiefcreatie configureren.
Functie

Uitleg

Patient ID is unique

Selecteer dit als alle patiënten met dezelfde patiënt-ID als identiek worden
beschouwd.
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Functie

Uitleg

Patient Name and Selecteer dit als de patiëntnaam en de patiënt-ID moeten overeenstemmen
ID are unique
voor een patiëntmap.
Ask user

26

Schakel dit keuzevakje in om te vragen naar de handelwijze voor patiënten
met dezelfde ID maar met een andere naam.

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

LADEN EN IMPORTEREN VAN PATIËNTGEGEVENS

2.2.5

Instellingen voor nieuwe archief - DICOM PACS importeren

Algemene informatie
Dit archief wordt automatisch gemaakt en geconfigureerd zodat DICOM-gegevens van een
Query/Retrieve-systeem eenvoudig kunnen worden geïmporteerd. Neem contact op met Brainlab
Support om zo nodig aanvullende PACS-systemen te configureren.
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2.2.6

Instellingen voor het nieuwe archief - STL

Algemene informatie
STL is een gebruikelijke bestandsindeling die normaal gesproken door verschillende 3D-systemen
wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen. De indeling kan worden gebruikt om generieke 3Dmodellen van objecten te importeren en te exporteren.
In iPlan kunt u de STL-importfunctie gebruiken om de geometrie van een 3D-model te verifiëren
of om een model te plannen. Zodra een STL-object geïmporteerd is in iPlan, is het beschikbaar
als een standaardobject en kan het gewijzigd of gepositioneerd worden zoals nodig in de taken
Object Creation (zie pagina 131) en Advanced Object Planning (zie pagina 167).
Bij het plannen van een patiënt-specifiek model, worden de materiaalkenmerken van het model
gewoonlijk niet in aanmerking genomen. U plant de vorm van het model en maakt dit over aan de
producent, die bijvoorbeeld de vorm kan aanpassen, het oppervlak kan gladmaken en nieuwe
schroefgaten kan toevoegen.
De gegevens voor het gewijzigd model worden u teruggezonden en kunnen in iPlan geïmporteerd
worden, zodat u vóór de productie er voor kunt zorgen dat de globale vorm van het model nog
altijd overeenstemt met de klinische vereisten.
OPMERKING. Omwille van potentieel verlies aan informatie te wijten aan herbemonstering, dient
het STL-bestand na export geïnspecteerd te worden.
OPMERKING. Standaard kunnen alleen STL-bestanden met een maximale grootte van 50 MB
geïmporteerd worden. Deze beperking kan door Brainlab Support op verzoek worden aangepast.

Over het STL-formaat
iPlan kan STL-bestanden in binair formaat importeren. Gedetailleerde formatteringinstructies zijn
op verzoek verkrijgbaar bij Brainlab Support.

Wanneer kunnen STL-gegevens geïmporteerd worden?
Vóór het importeren van STL-gegevens, moet een geldige set met anatomische patiëntgegevens
geladen of geïmporteerd worden.

Instellingen definiëren

Afbeelding 5
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Stappen
1.

Voer een naam in voor het archief in het veld Archive Name.

2.

In het veld Data Path klikt u op Browse om naar het relevante netwerk of lokale pad te
navigeren.
U kunt het bestandspad voor de patiëntgegevens ook handmatig invoeren.

3.

Klik op Test connection om te controleren of het bestandspad geldig is.

4.

Selecteer de gewenste objectkwaliteit uit de vervolgkeuzelijstImport Quality of Objects.

5.

Selecteer de maateenheid voor het object (mm of inches) in de vervolgkeuzelijst Unit of
STL Data.
OPMERKING. De producent moet de correcte meeteenheid verschaffen omdat het niet
mogelijk is om eenheden in het bestand zelf te specificeren. Controleer de geïmporteerde
gegevens om er voor te zorgen dat de objectgrootte is zoals verwacht.

6.

Schakel het selectievakje Attempt to import objects with color information in om objecten te importeren met de kleuren die u gedefinieerd hebt in iPlan.
OPMERKING. iPlan past de kleur aan die het dichtst deze kleur benadert, als deze niet
exact reproduceerbaar is.

7.

Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Load Archives waar u het archief
kunt laden (zie pagina 30).
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Een archief selecteren

2.3

Een archief selecteren

2.3.1

Archiefselectie

Een archief laden
Zodra u een archief hebt gemaakt, is het beschikbaar in het dialoogvenster Load Archives.

Afbeelding 6
Stappen
1.

Selecteer het archief door op de corresponderende naam of symbool te klikken.

2.

Klik op Next om de patiëntgegevens die het archief bevat, weer te geven.

Functies voor archiefselectie
Functie

Uitleg

New Archive

Als nog geen geschikt archief geconfigureerd werd, kunt u met deze functie
een archief creëren voor het gegevensformaat dat u wenst over te brengen
(zie pagina 22).

Settings

Specifieke instellingen definiëren voor het geselecteerd archief. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde gegevensindeling (zie
vanaf pagina 23).

Delete

Hiermee verwijdert u het geselecteerde archief. De patiëntgegevens op het
bronbestand worden niet verwijderd.

Volgende stappen

30

Opties

Zie

Als u een DICOM- of Brainlab-archief hebt geselecteerd, kunt u nu de patiënt selecteren.

Pagina 31

Als u een STL-archief hebt geselecteerd, kunt u nu het vereiste STL-bestand selecteren en dit naar het plan laden.

Pagina 46
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2.4

Patiëntgegevens verwerken

2.4.1

Een patiënt selecteren

De patiënt selecteren
Zodra een archief werd geselecteerd, wordt het patiëntselectie-dialoogvenster getoond.

Afbeelding 7
Stappen
1.

Selecteer het patiëntbestand door op de naam of het pictogram ervan te klikken.

2.

Klik op Next om door te gaan.

Als de patiëntnaam of -ID niet correct op de scanner wordt ingevoerd, worden deze items
automatisch ingesteld op Unknown. Controleer of de geselecteerde patiëntgegevens juist
zijn.

Patiëntsymbolen
Behandelplan symbolen
Duidt een anoniem gemaakte patiënt aan
Duidt op een vrouwelijke patiënt
Duidt op een mannelijke patiënt
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Functies voor patiëntselectie

32

Functie

Uitleg

Administration

Patiëntgegevens beheren:
• Maak een kopie van het patiëntbestand in een ander archief (zie pagina
33)
• Verplaats het patiëntbestand naar een ander archief (zie pagina 33)
• Geselecteerde bestanden permanent wissen (zie pagina 19)

Refresh

Hiermee wordt de weergave bijgewerkt, bijv. wanneer een nieuwe patiënt
aan de directory op de harde schijf is toegevoegd

Search

Filtert het scherm volgens de ingevoerde Patient Name of Patient ID

Reset

Resets het filter zodat alle beschikbare gegevens opnieuw worden weergegeven
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2.4.2

Patiëntgegevens kopiëren of verplaatsen naar een ander archief

Beschikbare functies
De functies Copy en Move bevinden zich aan de rechterzijde van het dialoogvenster
Administration zodra u op de knop Administration klikt (zie pagina 31).

Afbeelding 8
OPMERKING. Deze functies zijn alleen beschikbaar voor DICOM- en Advanced Brainlabindelingen.
OPMERKING. Om deze functies te gebruiken, moeten ten minste twee archieven van het
geselecteerde type beschikbaar zijn. Details over archiefcreatie vindt u terug op pagina 22.

De patiënt kopiëren of verplaatsen

Afbeelding 9
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Stappen
1.

Markeer het patiëntbestand in het dialoogvenster Administration.

2.

Klik op Copy of Move om het dialoogvenster Target te openen (zie hierboven).

3.

Het archief markeren.

4.

Klik op OK om de gegevens over te brengen.

Overdrachtstatus
U keert nu terug naar het dialoogvenster Administration waar de status van de
overdrachtshandeling wordt aangegeven door een voortgangsbalk.

34
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2.4.3

Een behandelplan laden

Plannen dialoogvenster
Als een geavanceerd Brainlab-archief is geselecteerd, wordt u gevraagd om een behandelplan te
selecteren.
OPMERKING. Als slechts één behandelplan beschikbaar is, opent het systeem dit automatisch
en gaat door naar de volgende stap.

Afbeelding 10

Het behandelplan selecteren
Stappen
1.

Selecteer het behandelplan door op de corresponderende naam of symbool te klikken.

2.

Klik op Load om het behandelplan te laden.
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2.4.4

DICOM-gegevens importeren

Het onderzoek selecteren
Als u DICOM-gegevens importeert en de geladen patiëntgegevens bevatten meerdere
onderzoeken, dan wordt u gevraagd om een patiëntonderzoek te selecteren.
OPMERKING. Als slechts één patiëntonderzoek beschikbaar is, opent het systeem dit
automatisch en gaat door naar de volgende stap.

Afbeelding 11
Stappen
1.

Selecteer het patiëntonderzoek door op de corresponderende naam of symbool te klikken.

2.

Klik op Next om door te gaan naar beeldserieselectie.

De beeldserie selecteren
U wordt nu gevraagd om de beeldseries te selecteren. De beeldserie bevat alle beeldgegevens
die in een specifiek onderzoek voor een individuele patiënt werden opgeslagen.
OPMERKING. Als slechts één beeldserie beschikbaar is, opent het systeem deze automatisch en
gaat door naar de volgende stap.

36
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Afbeelding 12
Stappen
1.

Selecteer de beeldserie door op de corresponderende naam of symbool te klikken.

2.

Klik op Next om door te gaan naar beeldsetselectie.

Geavanceerd gegevensdialoogvenster
Het volgende dialoogvenster Advanced Data word geopend. Kier kunt u de beeldset selecteren
en instellingen toepassen.

Afbeelding 13

Geavanceerde gegevensfuncties
Functie

Uitleg

Manipulation...

Pas de oriëntatie van de geladen beelden aan (zie pagina 39)

Sorting...

Sorteer de beeldgegevens volgens specifieke criteria (zie pagina 42)
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Functie

Uitleg

Delete Slices...

Wis coupes van de geselecteerde beeldset (zie pagina 41)

Dicom Info...

DICOM-informatie weergeven met betrekking tot het weergegeven beeld (zie
pagina 44)

OPMERKING. Deze functies zijn alleen beschikbaar voor 3D-datasets.

De beeldset selecteren en inspecteren
Stappen

38

1.

Selecteer de beeldset door op de corresponderende naam of symbool te klikken.

2.

Verifieer of de beeldsetinformatie links onderaan het scherm correct is. De verschafte informatie varieert afhankelijk van de geselecteerde dataset.

3.

Inspecteer de beeldset op geschiktheid met de werkbalkfuncties rechts van de beeldweergave (zie pagina 59).

4.

Klik op Next om door te gaan naar de iPlan Navigator (zie pagina 53).
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2.4.5

Oriëntatie

Algemene informatie
Als de patiënt gescand werd in de axiale (voorovergebogen of achteroverliggende) positie maar
met het hoofd schuin en met overeenstemmende gantryhelling, wordt de labelling van de coronale
scangegevens niet correct weergegeven door de navigatiesoftware. U kunt dit corrigeren door de
gegevens van de scanner te exporteren als een coronale dataset, of door de gegevens opnieuw
te labelen van axiaal naar coronaal in iPlan met de functies beschreven op pagina 39.
OPMERKING. Bepaalde scanners en medische informatieformaten bevatten geen informatie over
beeldoriëntatie in de beeldtitel.

Toegang tot de oriëntatiefuncties

Afbeelding 14
Stappen
1.

Selecteer de vereiste beeldset in het dialoogvenster Advanced Data (dat wordt weergegeven zodra de gegevens zijn geladen).

2.

Klik op Manipulation... in het optiegebied rechts van het dialoogvenster om het dialoogvenster Orientation te openen (hierboven getoond).

Beschikbare oriëntatiefuncties
Functie

Uitleg

Flip A-P
Flip H-F

Het geselecteerde beeld spiegelen in de A-P (anterior-posterior), H-F (hoofdvoet) en L-R (links-rechts) richtingen.

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

Het geselecteerde beeld roteren in de A-P (anterior-posterior), H-F (hoofdvoet) en L-R (links-rechts) richtingen.

Rotate L-R
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Functie

Uitleg

Undo

Maakt de laatst gemaakte wijziging ongedaan.

Reset

Herstelt alle gemaakte wijzigingen.

Modality

De modaliteit van de scan-dataset (CT, MR, X-Ray, NM, XT, OT, of Ultrasound) kan hier geselecteerd worden indien nog niet eerder gedefinieerd op
de scanner.

Submodaliteit

Een passende submodaliteit kan voor de huidige modaliteit geselecteerd
worden, indien nog niet eerder gedefinieerd op de scanner:
• CT = Angio kan geselecteerd worden
• MR = Angio, functioneel, T1- en T2-contrast kan geselecteerd worden
• X-Ray = geen submodaliteit beschikbaar
• NM = PET en SPECT kunnen geselecteerd worden
• XT = XA (angiografie)
• OT = SC kan geselecteerd worden

Voor de patiëntoriëntatie kunt u Prone, Supine, Decubitus Left, of Decubitus Right selecteren als de oriëntatie al niet eerder op de scanner werd gePatient orientati- definieerd.
OPMERKING. Als Unknown automatisch is gedefinieerd, dient u er voor te
on
zorgen dat de correcte optie voor de beeldgegevens wordt geselecteerd alvorens door te gaan.

Scan direction

Selecteer ofwel Head first ofwel Feet first.
OPMERKING. Als Unknown automatisch is gedefinieerd, dient u er voor te
zorgen dat de correcte optie voor de beeldgegevens wordt geselecteerd alvorens door te gaan.

Image Type

Selecteer Axial, Coronal, Sagittal of Unknown voor de beeldtype-richting.
OPMERKING. Als Unknown automatisch is gedefinieerd, dient u er voor te
zorgen dat de correcte optie voor de beeldgegevens wordt geselecteerd alvorens door te gaan.

Series comment Commentaar ingevoerd door de scanneroperator bekijken.

Beschikbare weergavefuncties
Extra weergavefuncties zijn beschikbaar via de werkbalk rechts van de beeldweergave (zie
pagina 59).

Volgende stappen
Stap
Zodra de instellingen zijn geselecteerd, klikt u op Yes in de prompt die verschijnt om uw wijzigingen te bevestigen.
U komt dan terug in het dialoogvenster Advanced Data.
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2.4.6

Coupes wissen

Algemene informatie
Als u DICOM-gegevens geïmporteerd hebt, kunt u coupes uit de geselecteerde beeldset wissen.

Coupes wissen

Afbeelding 15
Stappen
1.

Klik op Delete Slices... in het functiegebied

2.

In Delete slices from [x] to [x] specificeert u het bereik aan te verwijderen coupes
Voorbeeld: Coupe 1 tot en met 10

3.

In Delete every ... [x] slice definieert u of alle coupes in het gedefinieerde bereik gewist
dienen te worden en of specifieke coupes overgeslagen dienen te worden
Voorbeeld: Als u coupes 10, 20, enz. wenst te wissen, geeft u het volgende in: Delete
every ... [10] slice

4.

Klik op Delete Slices om het verwijderen te bevestigen

OPMERKING. Als u het dialoogvenster Delete Slices nog niet hebt verlaten, kunt u de
wishandeling ongedaan maken met de knop Undo.
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2.4.7

Beelden sorteren

Algemene informatie
DICOM-beelden worden afzonderlijk geladen door iPlan. Daarom moeten ze gegroepeerd
worden als beeldsets. Bepaalde standaardinstellingen kunnen niet gewijzigd worden. Standaard
DICOM-datasets zoals CT of MR zijn gewoonlijk al correct gegroepeerd. Afhankelijk van de
gebruikte scannerinstellingen, kunnen de hier onder beschreven instellingen echter gewijzigd
worden zodat DICOM-beelden correct gegroepeerd kunnen worden met de vereiste dataset.

Toegang tot sorteren

Afbeelding 16
Stappen
1.

Markeer de beeldset in het dialoogvenster Advanced Data dat wordt weergegeven zodra
de gegevens zijn geladen.

2.

Klik op Sorting... in het optiegebied rechts van het dialoogvenster om het dialoogvenster
Sorting... te openen (hier boven getoond).

Parameterselectie
Stappen

42

1.

Selecteer één of meer van de volgende sorteerparameters door te klikken op de overeenstemmende vakjes:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2.

Klik op OK om deze parameters op te slaan en terug te keren naar het dialoogvenster
Advanced Data. De beelden worden gesorteerd volgens de geselecteerde parameters
getoond.
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De sorteerparameters hebben geen invloed op de eigenlijke volgorde van de beeldcoupes.
Elke coupe behoudt zijn eigen x, y, z positie, wat zorgt voor correcte plaatsing.
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2.4.8

DICOM Info

DICOM-informatie weergeven
Klik op Dicom Info... in het dialoogvenster Advanced Data (zie pagina 37) om het dialoogvenster
File display weer te geven. Dit dialoogvenster toont DICOM-titelinformatie zoals weggeschreven
door de scanner.

Dialoogvenster bestandsweergave

③

①

②

Afbeelding 17
Nr.

Uitleg

①

Bestandsnaam en bestandslocatie.

②

Toont de DICOM-titel informatie.

③

Door te klikken op Editor is het mogelijk om de DICOM-titelinformatie te bewerken of deze op te slaan op een andere locatie.
Het bestand wordt weergegeven in Notepad waar u het kunt wijzigen en/of opslaan op
uw gewenste locatie.

OPMERKING. Tijdens DICOM-gegevensimport dient u zorgvuldig te verifiëren of alle algemene
DICOM-informatie (bijv. modaliteit, patiëntnaam, geboortedatum) correct werd geïnterpreteerd
door iPlan en dat de van de scanner verzonden informatie correct was.
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2.5

Patiëntgegevens toevoegen

2.5.1

Nieuwe DICOM-gegevens importeren

Algemene informatie
Als u al patiëntgegevens hebt geladen en nieuwe DICOM-gegevens laadt voor de patiënt, hebt u
de optie om de nieuwe gegevens met de huidige patiëntgegevens samen te voegen, of om een
apart patiëntenbestand te creëren.

Gegevens toevoegen
Na het importeren van de gegevens (zie pagina 36) wordt u gevraagd of u de nieuwe gegevens
aan de huidige patiëntgegevens wenst toe te voegen.

Afbeelding 18
Opties
Klik op Merge als u de nieuwe gegevens direct aan de huidige patiëntgegevens wilt toevoegen.
Klik op New Patient als u een afzonderlijke patiëntmap wilt creëren.
Schakel het selectievakje Create new study [...] in en klik op Merge als u een nieuw onderzoek
voor de huidige patiënt wilt creëren.
Klik op Cancel als u het importeren van nieuwe gegevens wilt afbreken.

Volgende stappen
Zodra gegevensimport is voltooid, klikt u op View And Adjustment gevolgd door OK in de iPlan
Navigator (pagina 52) om door te gaan met de weergavefuncties.
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2.5.2

STL-gegevens importeren

Algemene informatie
Zodra u een anatomische patiëntdataset hebt geladen, kunt u STL-gegevens importeren naar het
plan.

Importeren van STL-Data

Afbeelding 19
Stappen
1.

Als u dit nog niet gedaan hebt, creëert u een nieuw STL-archief (zie pagina 28).

2.

In het dialoogvenster Load Archives (zie pagina 30) selecteert u het STL-archief en klikt
u op Next.
Het dialoogvenster Files wordt geopend (zie hiervoor).

3.

Selecteert het bestand dat u wenst te importeren naar het behandelplan.
Indien nodig kunt u de objectkwaliteit aanpassen met de vervolgkeuzelijst Import Quality
of Objects of de Resolution slider. Standaard is de objectkwaliteit de door u gedefinieerde instelling toen u het nieuw archief creëerde.

4.

Klik op Import om de STL-gegevens in het behandelplan te importeren en door te gaan
naar de iPlan Navigator (zie pagina 53).

Het resultaat van de STL-import is een benadering van het originele model. Het
gegevensverlies tijdens de conversie is afhankelijk van de kwaliteitsinstellingen die u hebt
geselecteerd in het dialoogvenster STL Import. Beelden van hogere kwaliteit leiden tot een
betere benadering.
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3

TOEPASSINGSOVERZICHT

3.1

Inleiding van iPlan

3.1.1

Overzicht

Systeemprestaties
De prestaties van iPlan zijn afhankelijk van het besturingssysteem en het computerplatform.
Voor de optimale werking van de software mogen onnodige toepassingen niet gelijktijdig met
iPlan actief zijn.

Extra iPlan-modules
Er zijn meerdere iPlan-modules beschikbaar voor bijvoorbeeld craniale toepassingen. Als u meer
dan één module hebt aangeschaft, zorg dan dat u de juiste module hebt gestart door rechtsonder
in het scherm het productlogo te controleren.

Afbeelding 20
Voor elke iPlan-module is een afzonderlijke softwarehandleiding verkrijgbaar. Neem contact op
met Brainlab Support voor meer informatie.
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3.1.2

Beeldgegevens en afkortingen

Compatibele beeldtypen
De volgende beeldtypen kunnen naar iPlan worden overgezet:
• CT (met/zonder contrastmiddel)
• MRI (met/zonder contrastmiddel)
• Nucleair-geneeskundige gegevens (PET, SPECT)
OPMERKING. Via Brainlab Support zijn op verzoek gedetailleerde scaninstructies verkrijgbaar.

Verifiëren van DTI-gegevens
iPlan biedt de functionaliteit voor het meten en/of berekenen van afstanden, volumes,
diameters, hoeken, puntlocaties (in Cartesiaanse coördinaten), enz. op basis van
beeldgegevens. Ter voorkoming van letsel bij de patiënt door dergelijke metingen en
berekeningen, moet de bediener controleren of de gebruikte gegevens voor dit doeleinde
geschikt zijn.
Zowel degene die het beeldmateriaal verstrekt als degene die het gebruikt (bijv. de radioloog van
het ziekenhuis) moet de geschiktheid van het materiaal beoordelen, moet ervoor zorgen dat het
geschikt blijft en het regelmatig controleren aan de hand van de volgende richtlijnen:
• De gebruiker van de beeldgegevens (de iPlan-gebruiker) en de leverancier van de beelden
dienen zich er bewust van te zijn dat de beeldgegevens door iPlan worden gebruikt voor
geometrische metingen en berekeningen.
• De gebruiker van de beeldgegevens is ervoor verantwoordelijk de beeldgegevensvereisten,
relevant voor het specifieke gebruik, (zoals ruimtelijke nauwkeurigheid) aan de beeldprovider te
verstrekken.
• De beeldprovider is verantwoordelijk voor het leveren van beeldgegevens die voldoen aan de
criteria (bijv. ruimtelijke nauwkeurigheid) die door de gebruiker van de beeldgegevens zijn
verstrekt.
• De beeldprovider dient te controleren of de verstrekte beeldgegevens voldoen aan de criteria
(bijv. door regelmatig de scanner te kalibreren en visualisatietests uit te voeren met behulp van
de iPlan-functionaliteit voor metingen).
• De gebruiker en de provider van de beeldgegevens dienen zich ervan bewust te zijn dat noch
Brainlab, noch de software zelf, de specifieke beeldgegevens voor een patiënt voor specifieke
toepassingen in combinatie met iPlan kan valideren of verifiëren.
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3.1.3

iPlan Workflow

Algemene informatie
De voorbeeldworkflow voor het creëren van een behandelplan met iPlan staat hieronder.
Voor het openen van de planningtaken die in de werkprocedures worden getoond, kunt u:
• via het gedeelte Navigator (zie pagina 52) in onderstaande volgorde door de planningtaken
gaan;
• in de door u gewenste volgorde planningtaken selecteren via de iPlan Navigator (zie pagina
53).
OPMERKING. U kunt ook taken die niet nodig zijn voor het huidige behandelplan, weglaten.

Standaard workflow
Fase van het behandelplan

Planningenstap

Zie

Scannen van de patiënt

Scaninstructies

Laden/importeren van gegevens

Pagina 17

Weergave en aanpassing

Pagina 65

Registratiepunten

Pagina 103

Beeldfusie

Pagina 115

Objectcreatie

Pagina 131

Geavanceerde objectplanning

Pagina 168

Trajectplanning

Pagina 175

Het behandelplan opslaan

Pagina 211

Het behandelplan exporteren

Pagina 217

Beelddata

Planning

Laatste stappen
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3.2

Gebruikersinterface

3.2.1

Hoofdscherm

Algemene informatie
Het hoofdscherm verschijnt nadat u een planningstaak vanuit het gedeelte Navigator (zie pagina
52) of de iPlan Navigator (zie pagina 53) hebt geselecteerd.

Schermlay-out

①

②

③

④

⑤
Afbeelding 21
Nr.

50

Uitleg

Zie

①

Planningsgebied met beeldweergaven

Pagina 57

②

Werkbalkfuncties

Pagina 59

③

Navigatiegebied

Pagina 52

④

Functiegebied

Pagina 53

⑤

Tabbladpagina’s voor het selecteren van weergave-opties voor elke planningstaak

Pagina 56
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3.2.2

Overzicht van dialoogvensters

Algemene informatie
Wanneer bepaalde functies geopend zijn, verschijnt er een afzonderlijk dialoogvenster waarin u
diverse instellingen kunt definiëren.

Schermlay-out (Voorbeeld)

Afbeelding 22

Algemene functies
Functie

Uitleg

OK

Hiermee worden uw wijzigingen opgeslagen en het dialoogvenster gesloten

Cancel

Hiermee wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat uw wijzigingen worden
opgeslagen
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3.2.3

Het Navigator-gebied

Lay-out

⑥

⑦

⑧

⑤
④
③
②
①

Afbeelding 23
Nr.

Uitleg

①

Hiermee wordt de iPlan Navigator geopend zodat u in elke volgorde planningstaken kunt
selecteren (zie pagina 53)

②

Hiermee wordt de volgende planningstaak geopend

③

Volgende planningstaak (omlijnd in blauw)

④

Huidige planningstaak (omlijnd in geel)

⑤

Patiëntnaam, ID en naam van het behandelplan

⑥

Hiermee wordt een PDF-versie van de iPlan-softwarehandleiding geopend

⑦

Hiermee wordt het venster iPlan geminimaliseerd zodat het alleen op de
achtergrond geopend is

⑧

Hiermee wordt de iPlan-software afgesloten (zie pagina 229)

Een planningstaak selecteren
Opties
Klik op Next om naar de volgende planningstaak te gaan.
Klik op Go To... om de iPlan Navigator te openen als u een andere planningstaak wilt selecteren.

52

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

TOEPASSINGSOVERZICHT

3.2.4

De iPlan-navigator

Lay-out

②

①

Afbeelding 24
Nr.

Uitleg
Beschikbare planningstaken
Planningstaken die zijn uitgevoerd, worden voorzien van een vinkje

①
②

Beschrijving van de geselecteerde planningstaak

OPMERKING. Een grijs weergegeven planningstaak geeft aan dat de taak niet beschikbaar is,
omdat deze taak niet van toepassing is voor de geladen gegevens, of omdat de taak niet is
opgenomen in uw licentie.

Een planningstaak selecteren
Opties
Voor het openen van een planningstaak, selecteert u de taak en klikt u op OK of dubbelklikt u op
de taak zelf.
Klik op Cancel als u de iPlan Navigator wilt afsluiten zonder een taak te selecteren.
Het vorige scherm wordt opnieuw weergegeven.

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

53

Gebruikersinterface

3.2.5

Het functiegebied

Algemene informatie
De functies die voor elke planningstaak specifiek zijn, zijn beschikbaar in het functiegebied. Het
onderstaande voorbeeld toont het functiegebied voor de planningstaak Registration Points.

Afbeelding 25

Zichtbaarheid van geplande inhoud
Het oogsymbool naast elke vermelding in de lijst geeft aan of de geplande informatie (bijv. een
registratiepunt of gecreëerd object) in de beeldweergaves zichtbaar is.
Opties
Dit symbool verschijnt nadat u een onderdeel aan de lijst hebt toegevoegd. Het betekent dat u de geplande informatie nog niet aan de beeldweergaven hebt toegevoegd
(bijv. door het plaatsen van een registratiepunt in de beeldweergave).
Nadat u de geplande informatie aan de beeldweergaven hebt toegevoegd, geeft een
symbool van een geopend oog aan dat de geplande informatie zichtbaar is.
Klik op het oogsymbool om de gegevens te verbergen.
Een symbool van een gesloten oog betekent dat de gegevens verborgen zijn.
Klik op het oogsymbool om de gegevens opnieuw weer te geven.
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Het aanpassen van de eigenschappen en de kleur van geplande informatie
Opties

Klik op een kleurpictogram naast een gegeven in de
lijst om het dialoogvenster Select Color te openen
waarin u een kleur voor de geplande inhoud kunt selecteren.
Selecteer een kleur vanuit het palet en klik op OK om
uw keuze te bevestigen.

Door op het symbool eigenschappen naast een gegeven in de lijst te klikken, wordt het dialoogvenster Properties geopend, waarin u de naam/kleur van de geplande gegevens kunt wijzigen.
Definieer een naam en selecteer een kleur uit het palet.
Klik op OK om uw selecties te bevestigen.
OPMERKING. Extra instellingen die voor een specifieke planningstaak beschikbaar zijn, staan beschreven in
het bijbehorende hoofdstuk.
OPMERKING. Als Advanced 3D is ingeschakeld, worden bepaalde objecten mogelijk weergegeven in een
speciale kleur (zie pagina 93).

Algemene functies
Afhankelijk van de geselecteerde planningstaak kunnen de volgende algemene functies
beschikbaar zijn in het functiegebied:
Functie

Uitleg

Undo/Redo

Maak alle aanpassingen die u in een planningstaak hebt aangebracht ongedaan of breng ze opnieuw aan.

Voortgangsbalk

Bedoeld voor bepaalde bewerkingen (bijv. het openen van een behandelplan). U kunt deze bewerkingen afbreken door op Cancel te klikken (weergegeven onder de voortgangsbalk).

OPMERKING. Planningstaak-specifieke functies staan beschreven bij de bijbehorende
planningstaak.
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3.2.6

Tabbladen

Algemene informatie
Met de tabbladpagina’s kunt u weergaveopties voor het planningsgebied selecteren. Het
selecteren van tabbladpagina’s varieert afhankelijk van de planningstaak waarin u zich bevindt.

Beschikbare tabbladen

Afbeelding 26
• Overview (pagina 79)
• 4 Views en 8 Views (pagina 82)
• X-ray Images (pagina 84)
• Other Images (pagina 85)
• Multiple Sets (pagina 86)
• Plan Content (pagina 87)
OPMERKING. Overige tabbladpagina’s voor een specifieke planningstaak staan beschreven bij
de bijbehorende taak.
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3.2.7

Beeldweergaven in het planningsgebied

Algemene informatie
De afbeeldingen uit het behandelplan worden op verschillende manieren in het planningengebied
weergegeven. De meeste planningsfuncties kunt u rechtstreeks in de beeldweergaven uitvoeren.

Indeling van het planningsgebied
Afhankelijk van de geselecteerde taak en weergavetabblad, zijn de volgende beeldweergaven
mogelijk:
• 3D-weergave
• Coupeweergaven (axiaal, sagittaal of coronaal)
• Reconstructies of obliek gereconstrueerde beelden

①
②

③

④

Afbeelding 27

Uitleg van het planningsgebied
Nr.

Uitleg

①
Pijltoets: biedt toegang tot de opties voor de weergaveconfiguratie (zie pagina 70).
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Nr.

Uitleg
Reconstructieweergaven tonen beelden die vanuit oorspronkelijke beeldcoupes gereconstrueerd zijn. De volgende informatie wordt in gereconstrueerde weergaven weergegeven:

• De richting die op de eerste lijn tussen haakjes is weergegeven, is de richting waarop
de beeldset oorspronkelijk verkregen is.
• De richting op de tweede lijn is de gereconstrueerde weergave van het beeld.
• Het type scan (bijv. MR of CT) en het nummer waarmee het scanbestand wordt geïdentificeerd (bijv. #1) worden ook aangegeven.
Oorspronkelijke coupeweergaven tonen de beeldcoupes zoals deze oorspronkelijk verkregen waren (axiaal, coronaal of sagittaal). In weergaven van de oorspronkelijke beeldcoupes wordt de volgende informatie weergegeven:
②

• De eerste lijn geeft het type scan aan (bijv. MR of CT) en het nummer waarmee het
scanbestand wordt geïdentificeerd (bijv. #1), en de richting van de scan.
• De tweede lijn geeft het nummer van de huidige coupe in het scanbestand aan.
Een aangepaste richting geeft aan dat de beeldset bijvoorbeeld opnieuw was uitgelijnd,
zoals beschreven op pagina 67, of dat het AC/PC-gelokaliseerd is.

OPMERKING. Eigen richting is niet beschikbaar voor 2D-weergaven die de oorspronkelijke richting van de coupes weergeven.
OPMERKING. Aangepaste richtingen worden alleen weergegeven in iPlan en in de navigatiesoftware van Brainlab.
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③

Letters aan de buitenrand van de weergaven geven de richting van de afbeelding aan.
• A (anterieur), P (posterieur)
• L (links), R (rechts)
• H (hoofd), F (voeten)

④

Patiëntpictogram dat de richting van de weergegeven beelden aangeeft.
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3.2.8

Werkbalk en functieknoppen

Algemene informatie
Afhankelijk van de geselecteerde tabbladpagina in het planningsgebied, kunnen de werkbalk en
de beeldweergaven de hieronder vermelde functies bevatten:
• functieknoppen met een grijze achtergrond staan in de werkbalk (zie pagina 50);
• functieknoppen met een zwarte achtergrond staan in de afzonderlijke beeldweergaven. Het
gebruik van deze knoppen beïnvloedt alleen de weergave waarin deze knop geselecteerd is
(zie pagina 70).

Beeldselectietoetsen
knop

Uitleg

Zie

Slice and Image Set Selection: Selecteer de scanbeelden die
in de planningsweergave moeten worden weergegeven

Pagina 188

Browse Slice: Bekijk enkele beeldcoupes in oplopende of aflopende volgorde

Pagina 197

Browse Slices: Bekijk meerdere beeldcoupes in oplopende of
aflopende volgorde

Pagina 197

• Gebruik in reconstructieweergaven Depth Scrolling om door
scanreconstructies te bladeren langs de as die aangegeven is
door het patiëntpictogram (linksonder in de beeldweergave).
Pagina 197
• Gebruik Slice scrolling om in de coupeweergaven door de
beschikbare coupes te bladeren.

Knoppen voor weergave-opties
Knop

Uitleg

Zie

Options: Het openen van geavanceerde weergave-opties

Pagina 198

Pan and Recenter: Geef verticale en horizontale vlakken weer die
opnieuw gecentreerd zijn en gebruikt kunnen worden voor het aanpassen van de gereconstrueerde vlakken

Pagina 198

Recenter View: De positie van de 3D-scene in de weergave terugzetPagina 70
ten indien het door panning is gewijzigd

View Types: Selecteer het type weergave dat moet worden weergegeven (bijv. vlakken, 3D of objecten)
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Knop

Uitleg

Zie

View Orientation: Wijzig de weergaverichting

Pagina 73

Composing Options: Verifieer twee beeldcoupes uit verschillende
beeldsets die gefuseerd zijn

Pagina 76

Uitleg

Zie

Zoom In/Out: Vergroot of verklein de beeldvergroting

Pagina 199

Full Screen: Vergroot de huidige weergave tot volledig scherm

Pagina 72

Zoom-knoppen
Knop

Knoppen voor windowing
Knop

Uitleg

Zie

Windowing: De verspreiding van grijswaarden in de weergegePagina 200
ven afbeeldingen aanpassen
Advanced Windowing: Voorziet in geavanceerde mogelijkheden voor het aanpassen van de grijswaarden, Hounsfield of
SUV-verspreiding voor de geselecteerde afbeelding

Pagina 201

Knoppen voor het meten en labelen
Knop
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Uitleg

Zie

Measure Hounsfield Units: Meet de Hounsfieldeenheden van maximaal drie punten in een beeldcoupe (beschikbaar voor CT-beeldsets)

Pagina 205

Measure Values: Hiermee meet u de waarde (bijv. grijs of SUV) tot
maximaal drie punten in een beeldcoupe (beschikbaar voor SPECTof PET-beeldsets)

Pagina 205

Measure Distances: Meet de afstand tussen maximaal drie paar
punten in een beeldcoupe

Pagina 207

Measure Angles: Meet de hoek tussen drie punten in een beeldcoupe

Pagina 207
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Knop

Uitleg

Zie

Add/Remove Points: Voeg punten toe aan, en verwijder punten uit
een beeldset

Pagina 208

Uitleg

Zie

Screenshot: Maak een screenshot van de weergegeven weergaven
en dialoogvensters

Pagina 210

Save Treatment Plan: Hiermee worden de wijzigingen aan het huidige behandelplan opgeslagen

Pagina 211

Extra knoppen
Knop
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3.2.9

Muis/Toetsenbord Snelkoppelingen

Algemene snelkoppelingen
Snelkoppeling

Handeling

Muiswiel
U kunt ook de pijlen omhoog/omlaag op uw
toetsenbord gebruiken om per coupe voorwaarts/achterwaarts te bladeren

Blader coupe voor coupe door de afbeeldingen

Muiswiel + SHIFT
Met drie of zeven coupes (afhankelijk van of u
U kunt ook de knoppen Pg Up/Pg Dn op uw
zich op het tabblad 4 Views of 8 Views betoetsenbord gebruiken om per drie coupes voor- vindt) door beelden bladeren
uit of achteruit te bladeren
Rechtermuisknop

Pas in de 3D-weergave het 3D-object omhoog, omlaag, naar links, naar rechts

CTRL + linkermuisknop

Zoals de functie Pan and Recenter (zie pagina 198)

CTRL + Muiswiel

In-/uitzoomen van afbeeldingen (zie pagina
199)

Dubbelklik op een punt die vermeld is in het
functiegebied
Als u dubbelklikt op een traject in de lijst, wordt
de weergave gecentreerd op het doelpunt van
dat traject

Centreer de weergave opnieuw naar een specifiek punt, zoals een registratiepunt

Dubbelklik op een object/interessegebied dat
vermeld staat in het functiegebied

Centreer de weergave opnieuw naar het midden van het object/interessegebied

Dubbelklik op een gelabeld punt in het tabblad
Plan Content (zie pagina 87)
Wanneer u bijvoorbeeld het tabblad Overview
opent, worden de weergaven gecentreerd naar
het geselecteerde punt

Hercentreer de weergave naar een gelabeld
punt (zie pagina 198)

Dubbelklik op een beeldset in het tabblad Plan
Content (zie pagina 87)
Selecteer een beeldset om weer te geven
Wanneer u bijvoorbeeld het tabblad Overview
opent, wordt de geselecteerde beeldset weergegeven
De toets Print Screen (schermafdruk)

Maak een screenshot van het huidige scherm

CTRL + S

Plan opslaan

CTRL + Z

Ongedaan maken

CTRL + Y

Opnieuw uitvoeren

CTRL + 0

Weergave resetten (zoom en zoom midden)

Snelkoppelingen in planningstaken
Planningstaak

Objectcreatie
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Snelkoppeling

Handeling

Klik met de rechter muisknop op
het te wissen gebied

Wis het gebied met de Brush
(zie pagina 137)

Dubbelklik in weergave
(Band Thresholding-dialoogvenster, zie pagina 146)

Focus ROI (region of interest
(interessegebied))
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Planningstaak

Snelkoppeling

Beeldfusie

Klik met de linkermuisknop en verplaats de muis naar links/rechts om Wisselen tussen amberkleurige
tussen de blauwe/amberkleurige
en blauwe afbeeldingen
afbeeldingen te wisselen

ALT en klik met de linkermuisknop
Planning van registratie- Laat de Alt-toets los en klik met de
punten
linkermuisknop om de positie van
de punt aan te passen
Alle planningstaken
waar Add/Remove
Points beschikbaar is
(zie pagina 208)
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Nieuw registratiepunt toevoegen

ALT en klik met de linkermuisknop
Laat de ALT-knop los en klik met de Nieuw gelabeld punt toevoegen
linkermuisknop om de positie van
de punt aan te passen
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Gebruikersinterface
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4

WEERGAVE EN
AANPASSING

4.1

Inleiding

4.1.1

Overzicht

Algemene informatie
De taak View And Adjustment bevat tabbladen waarin u alle patiëntbeelden kunt bekijken en
weergaveopties kunt configureren. U kunt deze planningstaak selecteren tijdens de planning om
geplande informatie in het behandelplan te bekijken.
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Inleiding

4.1.2

Functies voor het bekijken en aanpassen

Hoofdscherm

Afbeelding 28

Beschikbare functies

66

Functie

Uitleg

Zie

Align

Afbeeldingen in de weergave herpositioneren

Pagina 67

Reset

De beeldpositie herstellen

Pagina 67

Import

Pagina 68

Export All

Afbeeldingen (bijv. screenshots) aan het behandelplan
toevoegen en ze afzonderlijk exporteren

Bone in 3D

Een botoppervlak in 3D-weergave weergeven

Pagina 80

Pagina 69
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4.2

Bekijken en aanpassen van afbeeldingen

4.2.1

Uitlijnen van afbeeldingen

Algemene informatie
Als de afbeeldingen in de weergave niet zijn uitgelijnd zoals dat gewenst is, kunt u de positie
ervan wijzigen in de sectie Image Set Alignment van het Functions-gebied.

Zo lijnt u afbeeldingen uit

①

②

③

Afbeelding 29
Stappen
1.

2.

Klik op Align in het Functions-gebied.
Om de afbeelding omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen,
plaatst u de punt van de muis in het midden van de afbeelding totdat het muissymbool wordt weergegeven als een hand ①. Sleep de afbeelding naar de gewenste positie.
U kunt de afbeelding roteren door de muis buiten de afbeelding te plaatsen tot
het muissymbool wordt weergegeven als een hand met een pijl ②. Pas de rotatie naar wens aan.

Wanneer u beelden uitlijnt, geeft de beeldinformatie rechtsboven van de weergaven ③ aan
dat de weergave een "eigen" richting is. De eigen richting wordt alleen weergegeven in
iPlan en Brainlab-beeldgeleide chirurgieapplicaties die deze functie ondersteunen.

De richting herstellen
Door op Reset te klikken, wordt de oorspronkelijke instelling van de richting van de coupeset
teruggezet.
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4.2.2

Afbeeldingen importeren en exporteren

Algemene informatie
In de sectie Screenshots and Images van het functiegebied kunt u beelden als screenshots,
foto’s enz. in diverse bestandsindelingen (bijv., BMP, PNG, JPEG, enz.) aan het behandelplan
toevoegen, en ze voor later gebruik exporteren. U kunt op uw computer naar deze afbeeldingen
zoeken.

Afbeeldingen importeren

Afbeelding 30
Stappen
1.

Open het tabblad Other Images (zie pagina 85).

2.

Klik op Import in het functiegebied.

3.

Selecteer de beeldset in het dialoogvenster Browse.

4.

Klik op OK om het bestand te importeren.
Het beeld is daarna beschikbaar in het tabblad Other Images.

OPMERKING. Via Import kunnen beelden, zoals screenshots, vanuit diverse beeldsets in diverse
bestandsindelingen worden geïmporteerd. Om deze reden wordt elk bestand van een
geïmporteerde afbeelding gelabeld in het rood met "Uncontrolled Information". Controleer of het
beeld relevant is voor de huidige patiënt.
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Afbeeldingen exporteren
De exportfuncties zijn beschikbaar zodra u een screenshot hebt gemaakt of u een externe beeld
hebt geïmporteerd met behulp van Import.

Afbeelding 31
Stappen
1.

Klik op Export All om alle screenshots te exporteren.

2.

Selecteer de locatie voor het exporteren in het dialoogvenster Browse.

3.

Klik op OK om het bestand of de bestanden te exporteren.
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4.3

Weergaven configureren

4.3.1

Weergaveknoppen

Algemene informatie
Tijdens het plannen kunt u voor het instellen van de diverse weergavemogelijkheden
gebruikmaken van de beschikbare toetsen in de beeldweergaves. Hiermee kunt u een
afzonderlijke weergave in een weergavetabblad aanpassen.
De hier verstrekte informatie over het instellen van de beeldweergave geldt voor alle
planningstaken.

Het openen van de weergaveknoppen
Stap
Klik op de pijlknop linksboven in de weergave.
OPMERKING. Weergaveknoppen zijn standaard uitgeschakeld.

Afbeelding 32

De beschikbaarheid van knoppen
De beschikbaarheid van de knoppen hangt af van de weergave en het geselecteerde
weergavetabblad.

View Types (pagina 74)

View Orientation (pagina 73)

Composing Options (pagina 76)

Full Screen (pagina 72)
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Browse Slice (pagina 197)

Recenter View: Zet de positie van de 3D-scene in de weergave terug indien het door
panning is gewijzigd

Advanced Windowing (pagina 201)

Slice and Image Set Selection (pagina 188)
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4.3.2

Volledig scherm

Algemene informatie
De knop Full Screen is in elke weergave beschikbaar, en kan worden gebruikt om de weergave
op volledige schermgrootte te bekijken.

Activeren van volledig scherm

①

②

Afbeelding 33
Stappen
1.
2.

72

Klik in een willekeurige weergave op de knop Full Screen om de weergave op
volledige schermgrootte te bekijken ①.
Klik nogmaals op Full Screen om terug te keren naar het vorige scherm ②.
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4.3.3

Weergaverichting

Algemene informatie
In bepaalde weergaven kunt u met de knop View Orientation de richting van de weergave
wijzigen.

Het selecteren van de weergaverichting

①

②

Afbeelding 34
Stappen
Klik op View Orientation om de mogelijkheden voor de richting weer te geven.
• Opties voor coupeweergave ①
1.

• Opties voor 3D-weergave ②
OPMERKING. Er zijn extra weergavemogelijkheden voor coupes als u in Object Planning objecten met hoge resolutie hebt aangemaakt (zie pagina 162).

2.

Selecteer de richting.
De weergave wordt overeenkomstig bijgewerkt.
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4.3.4

Types bekijken

Algemene informatie
In 3D-weergaven kunt u met de knop View Types het weer te geven type 3D-weergave
selecteren (vlakken, 3D, objecten).
Afhankelijk van de systeemconfiguratie zijn er verschillende visualisatie-opties beschikbaar (zie
pagina 93).

Definiëren van weergavetype

Afbeelding 35
Stappen

74

1.

Klik op View Types om de mogelijkheden voor het weergavetype weer te geven
(zie pagina 75).

2.

Selecteer het weergavetype.
De weergave wordt overeenkomstig bijgewerkt.
OPMERKING. U kunt de vlakken selecteren die moeten worden weergegeven (axiaal, coronaal, sagittaal) en aangeven of 3D-objecten moeten worden weergegeven op het tabblad Viewing Options via de knop Options (zie pagina 190).
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Weergavetype Opties
Opties

①

①
②
②

Klik op Planes om gesegmenteerde objecten ② en gereconstrueerde vlakken ① weer te geven.
OPMERKING. De positie van de vlakken wijzigt op basis
van alle aanpassingen die in de 2D-weergave gedaan worden.

Door op 3D te klikken, wordt een driedimensionale weergave van het volledige scangebied weergegeven, inclusief alle geplande objecten.

Door op Objects te klikken, wordt een driedimensionale
weergave van alle geplande objecten weergegeven.

OPMERKING. Voor meer geavanceerde 3D-weergaveopties zie pagina 93.
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4.3.5

Compositiemogelijkheden

Algemene informatie
Met de knop Composing Options kunt u twee beeldcoupes uit verschillende samengevoegde
datasets controleren.
OPMERKING. Deze knop is alleen beschikbaar in de weergaven linksboven en de onderste
weergaven van het tabblad Multiple Sets (waar corresponderende beeldcoupes van
verschillende datasets worden weergegeven).

Het selecteren van compositiemogelijkheden

Afbeelding 36
Stappen
1.

2.

Klik op Composing Options om de beschikbare mogelijkheden weer te geven.
Selecteer de compositiemogelijkheid.
De weergave wordt overeenkomstig bijgewerkt.
OPMERKING. De compositiemogelijkheden worden beschreven vanaf pagina 76.

Optie vergrootglas
Klik op Spy Glass (vergrootglas) om een gedefinieerd gebied van de referentiebeeldcoupe
(coupes in de weergave rechtsboven) te vergelijken met de coupe in de huidige beeldweergave.

①

①

Afbeelding 37

76

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

WEERGAVE EN AANPASSING

Opties
Plaats het kader ① over het relevante gebied en verifieer de referentiebeeldcoupe en de huidige
beeldcoupes door het gedeelte aan de binnenkant van, en aan de randen van het kader te vergelijken.
Om de grootte van het raamwerk aan te passen, gebruikt u de muisaanwijzer om op de rand van
het raamwerk te klikken en deze te vergroten, dan wel te verkleinen.

De optie Amber/Blue
Klik op Amber/Blue om details in de volledige referentiebeeldcoupe (coupe in de weergave
rechtsboven) te vergelijken met de coupe in de huidige beeldweergave. De referentiebeeldcoupe
(amber) en de beeldcoupe in de weergave waarin u de selectie hebt uitgevoerd (blauw), worden
overlappend weergegeven.

Afbeelding 38
Opties
Plaats de muisaanwijzer over de afbeelding en sleep de muis naar rechts om meer informatie
over de referentiebeeldcoupe te tonen.
Sleep de muis naar links om meer informatie over de huidige coupe te tonen.

Optie Overlay (Overlapping)
Klik op Overlay om twee verschillende beeldsets over elkaar heen te plaatsen. U kunt
verschillende afbeeldingsmodaliteiten overlappen om de functionele gegevens te zien die worden
weergegeven met anatomische gegevens (bijv. T1-afbeeldingen en PET). Wanneer u deze optie
selecteert, wordt de beeldcoupe in de weergave waarin u de selectie hebt uitgevoerd, boven op
het referentiebeeldcoupe geplaatst (coupe van de weergave rechtsboven).
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Afbeelding 39
Opties
Plaats de muisaanwijzer over de afbeelding en sleep de muis naar rechts om meer informatie
over de beeldcoupe in de huidige weergave te tonen.
Sleep de muis naar links om meer informatie over de referentiebeeldcoupe te tonen.
OPMERKING. De referentiebeeldcoupe wordt altijd met dezelfde intensiteit getoond, terwijl de
beeldcoupe van de afbeelding in de geselecteerde weergave van links (onzichtbaar) naar rechts
(volledige intensiteit) zichtbaar wordt.

Deactiveren van de compositiemogelijkheden
Door op Off te klikken, wordt Composing Options gedeactiveerd.

78

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

WEERGAVE EN AANPASSING

4.4

Tabbladen voor beeldweergaven

4.4.1

Het tabblad Overview

Schermlay-out
Het tabblad Overview geeft een overzicht van de geselecteerde beeldset.

②

③

①

④

Afbeelding 40
Nr.

Uitleg

①

Sagittale weergave van de geselecteerde coupe

②

3D-weergave gebaseerd op het geselecteerde behandelplan

③

Axiale weergave van de geselecteerde coupe

④

Coronale weergave van de geselecteerde coupe
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Positioneren van de 3D-vorm
U kunt het driedimensionale model in de 3D-weergave roteren of aanpassen om het vanuit
verschillende invalshoeken te kunnen bekijken. De mogelijkheden hangen af van de positie van
de muisaanwijzer in de weergave.

Afbeelding 41
Positie van de muisaanwijzer

Rotatiemogelijkheid

Midden van de weergave

Gebruik de hand met een kromme pijl om het driedimensionale model in elke richting te roteren

Linker-, rechter-, boven- of onder- De pijl geeft de richting aan waarnaar u het driedimensionale
kant van de weergave
model kunt verplaatsen
De hoekige pijlen geven de richting aan naar welke kant u
het model kunt laten overhellen (inks of rechts)

Hoeken van de weergave

OPMERKING. U kunt de richting en het type van de weer te geven 3D-beeld aanpassen met
behulp van de knoppen View Options en View Types.

Een botoppervlak tonen
Als u het keuzevakje Bone in 3D in het functiegebied inschakelt (of het weergavetype Bone/
Vessels selecteert voor een geavanceerde 3D-weergave), wordt een botoppervlak op basis van
de CT-beelden in 3D-weergave ① weergegeven.
Als dit is uitgeschakeld wordt een standaard 3D-model (met zacht weefsel) weergegeven ②.

①

②
Afbeelding 42
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OPMERKING. Deze optie is alleen beschikbaar als er CT-afbeeldingen geselecteerd zijn.
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4.4.2

Tabbladen voor coupeweergave

Schermlay-out

Afbeelding 43
Tabbladen voor coupeweergave geven achtereenvolgende coupes weer in de axiale, coronale of
sagittale weergaven van de geselecteerde beeldset. Het bovenstaande voorbeeld toont het
tabblad 4 Views.
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Het bekijken van 8 opeenvolgende coupes

①

Afbeelding 44
De tabbladen 8 Views zijn beschikbaar in sommige planningstaken. Hier kunt u de door u
gecreëerde objecten bekijken in 8 opeenvolgende beeldcoupes. U kunt ook een 3D-weergave van
het object weergeven door rechtstreeks in de weergave linksonder te klikken. De vorm kan vrij om
elke as worden geroteerd (zie pagina 80).
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4.4.3

Het tabblad X-ray Images

Schermlay-out
Als de patiëntgegevens die u hebt geladen ook gegevens van röntgenbeelden bevatten, worden
deze weergegeven in een apart tabblad X-ray Images.

① ②

Afbeelding 45
Nr.

Uitleg

①

De eerste regel geeft het beeldtype en het nummer van het beeld aan (bijv. #1).

②

De tweede regel geeft het nummer van de huidige afbeelding in de beeldset aan.

OPMERKING. Standaard röntgen en DSA röntgenbeelden worden ondersteund.
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4.4.4

Tabblad Other Images

Schermlay-out
Als u overige beelden hebt geladen (zie pagina 68), dan worden zij weergegeven in het tabblad
Other Images.

①

②

Afbeelding 46
Nr.

Uitleg

①

De eerste regel geeft het type beeld (in dit geval OT, dat staat voor other image (ander
beeld)) en het nummer van het beeld aan (bijv. #1).

②

De tweede regel geeft het nummer van de huidige afbeelding in de beeldset aan.
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4.4.5

Tabblad Multiple Sets

Algemene informatie
Het tabblad Multiple Sets geeft meerdere beeldsets weer die zijn samengevoegd, zodat u
geplande informatie gelijktijdig in verschillende beeldsets kunt bekijken.
OPMERKING. In de planningstaak View and Adjustment kunt u ook meerdere beeldsets
bekijken, zelfs als deze niet zijn samengevoegd. In andere planningstaken, zoals Object
Creation, moeten de beeldsets eerst worden gefuseerd voordat u meerdere beeldsets kunt
bekijken.

Schermlay-out

④

①

③

②

Afbeelding 47
Nr.

①
②
③
④

86

Uitleg
Dit geeft de coupe van de huidige beeldset weer.
Dit is de referentiebeeldcoupe voor de beeldcoupes die in andere beeldweergaven worden weergegeven. De andere weergaven geven coupes weer van beeldsets die met de
eerste set zijn samengevoegd.
Hier worden de overlappingen weergegeven van de referentiebeeldset ① of van andere
beschikbare beeldsets die geselecteerd kunnen worden via de knoppen voor Slice and
Image Set Selection (zie pagina 188).
Indien u de positie van de beeldcoupe in een van de weergaves aanpast met bijv. de
functie Pan and Recenter veranderen de coupes in de andere weergaves dienovereenkomstig.
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4.5

Inhoud van het plan

4.5.1

Overzicht

Schermlay-out
Op het tabblad Plan Content wordt een gegevensstructuur van gegevens weergegeven met
daarin de beeldsets en geplande informatie (bijv. 3D-objecten, gelabelde punten, trajecten, enz.)
die in uw behandelplan zijn opgenomen.
Om een deel van de gegevensstructuur open te klappen om de aanwezige patiëntgegevens te
kunnen zien, klikt u op het bijbehorende pictogram +.

②

①

Afbeelding 48
Nr.

Uitleg

①

Hier worden mappen in een directorystructuur weergegeven met daarin alle geplande informatie die in het behandelplan zijn opgenomen (zie pagina 90).
Mappen worden ook weergegeven met alle beeldsets die in het behandelplan zijn opgenomen (zie pagina 88).

②

Het gedeelte Properties geeft informatie over de beeldset of de geplande zaken die geselecteerd is in ①.
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4.5.2

Beeldsets

Het bekijken en selecteren van beeldsets
In het tabblad Plan Content kunt u de eigenschappen van beeldsets bekijken en een beeldset
selecteren die in een planningstaak moet worden weergegeven.
Stappen
1.

Klik op het pictogram naast de map Image sets om de beschikbare beeldsets weer te
geven.

2.

Klik op de gewenste beeldset om het te selecteren.
De volgende informatie wordt weergegeven in het
gedeelte Properties:
• Een voorbeeld van een beeldset waar u doorheen kunt bladeren om de beeldcoupes te bekijken.
• Informatie over de geselecteerde beeldset, bijv.
andere beeldsets waarmee het is samengevoegd, de modaliteit van de beeldset, de submodaliteit, enz.
• Signal-to-noise Ratio: Een bekende parameter
voor beeldkwaliteit. U kunt de weergegeven
waarde gebruiken als criterium voor het selecteren van geschikte beeldsets, bijv. voor objectsegmentatie. Hoe hoger het nummer, des te beter de beeldkwaliteit.

Beeldset submodaliteit
Op het tabblad Plan Content kunt u de submodaliteit van het scanbeeld definiëren. De
navigatiesoftware configureert driedimensionale weergaven conform de beeldmodaliteit.
De volgende submodaliteiten zijn beschikbaar:
• CT: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (DTI Fractional Anisotropy), ADC (DTI Apparent
Diffusion Coefficient), BOLD MRI (Blood Oxygen Level Dependent MR)
• Nuclear Medicine: PET, SPECT
Het aantal objecten dat wordt weergegeven rechts op het tabblad Plan Content is
afhankelijk van het gebruikte algoritme en kan afwijken van de verwachte waarde.

De submodaliteit definiëren

Afbeelding 49
88
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Stappen
1.

Klik op het symbool eigenschappen naast de gewenste beeldset om het dialoogvenster Properties te openen.

2.

Selecteer de modaliteit van de beeldset vanuit de vervolgkeuzelijst in het veld Submodaliteit.

3.

Klik op OK om uw instellingen aan te brengen en sluit het dialoogvenster.
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4.5.3

Geplande inhoud

De eigenschappen van geplande content bekijken
In het tabblad Plan Content kunt u de eigenschappen van alle geplande zaken controleren die in
het plan zijn opgenomen (bijv. objecten, registratiepunten, enz.).
Stappen
1.

Klik op het pictogram naast een map met geplande informatie, bijv. Objects.

Klik op het gewenste onderdeel in de lijst om het
te selecteren.
Afhankelijk van uw selectie worden er diverse gegevens weergegeven in het gedeelte Properties,
bijv.:
• Een 3D-voorbeeld van het onderdeel
• De beeldset waarin het object is aangemaakt

2.

Kopiëren naar klembord
In sommige planningstaken wordt een knop Copy to Clipboard weergegeven op het tabblad
Plan Content onder de informatie over de eigenschappen. Met deze functie kunnen details op
een object of ROI-opname worden gekopieerd naar een Windows-klembord, bijv. voor het
overzetten naar een extern bestand.

Het aanpassen van de zichtbaarheid van geplande content
Het oogsymbool naast elke vermelding in de lijst in de gegevensstructuur geeft aan of de
geplande zaken in de beeldweergaven zichtbaar zijn.
Opties
Een symbool van een geopend oog betekent dat de geplande zaken zichtbaar zijn.
Klik op het oogsymbool om de gegevens te verbergen.
Een symbool van een gesloten oog betekent dat de gegevens verborgen zijn. Klik op
het oogsymbool om de gegevens weer te geven.
Als de gegevensstructuur geactiveerde en gedeactiveerde onderdelen bevat, dan
wordt aan de bovenkant van de gegevensstructuur een symbool met een half gesloten
oog weergegeven.

Het aanpassen van de kleur en de eigenschappen van geplande content
U kunt de eigenschappen van geplande informatie bekijken en aanpassen op het tabblad Plan
Content.

90

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

WEERGAVE EN AANPASSING

Opties
Klik op een kleurpictogram naast een gegeven in de lijst om het dialoogvenster Select
color te openen, waarin u een kleur voor de geplande informatie kunt selecteren (zie
pagina 55).
Klik op het pictogram Eigenschappen naast een gegeven in de lijst om het dialoogvenster Properties te openen, waarin u de naam van de geplande informatie kunt wijzigen
(zie pagina 55).
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5

GEAVANCEERDE 3DFUNCTIES

5.1

Inleiding

5.1.1

Overzicht

Algemene informatie
De Advanced 3D-functies vormen een uitbreiding op de Standard 3D-functies die worden
beschreven op pagina 74. U kunt nu verschillende nieuwe 3D-weergavetypen (zoals Cerebrum,
Maximum Intensity Projection en Digital Radiography) kiezen in het menu met de 3Dweergavetypen. d
OPMERKING. De beschikbaarheid van de Advanced 3D-functies is afhankelijk van de
geactiveerde licentie. Op de iPlan NET-server is deze functionaliteit uitsluitend beschikbaar
wanneer u een "Advanced 3D Session" uitvoert. De Standard 3D-functionaliteit is ook
beschikbaar als de Advanced 3D-functionaliteit niet beschikbaar is of als u hiervoor geen licentie
heeft.
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5.2

Advanced 3D Viewing

5.2.1

Types bekijken

Algemene informatie

Selecteer het menu View Types in 3D View. Voor meer weergave-opties, zie pagina
74.

Info over weergavetypen
Advanced 3D-weergave biedt extra 3D-weergavetypen, afhankelijk van de modaliteit van de
geselecteerde dataset. De 3D-weergavetypen kunnen worden gekozen in een vervolgkeuzelijst in
het 3D-weergavevenster. De naam voor elk type staat naast het pictogram. U kunt eenvoudig
wisselen tussen deze weergaveopties.

①

②

Afbeelding 50
Nr.

94

Opties weergavetypen

①

CT-beeldsets

②

MR-beeldsets
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Opties voor Advanced 3D-weergavetypen
Pictogram

Weergavetype

Uitleg

Planes

• Weergave van gereconstrueerde vlakken op basis van de axiale,
coronale en sagittale weergaven van een beeldset.
• Vlakken kunnen in en uit worden geschakeld in het dialoogvenster Viewing Options op (zie pagina 189).
• Toegankelijk voor CT-, MR-, PET-beeldsets en beeldsets met een
andere modaliteit.
• De drempelwaarden Bone en Skin zijn beschikbaar voor dit
weergavetype.
• Clipping Range en Cubic Cut zijn niet beschikbaar voor dit
weergavetype.
OPMERKING. De positionering van de vlakken verandert op basis
van wijzigingen die worden aangebracht in de 2D-weergave (het
midden van de axiale, coronale en sagittale weergaven).

Object

• Een driedimensionale weergave van alle geplande objecten.
• Wanneer Cerebrum is gesegmenteerd (structuurtype "Cerebrum"), wordt dit weergegeven als elk ander object in dit weergavetype. Transparantie kan worden geregeld met de schuifbalk in
het dialoogvenster Properties, zie pagina 88.
• Toegankelijk voor CT-, MR-, PET-beeldsets en beeldsets met een
andere modaliteit.
• U kunt geen drempelwaarden instellen voor dit weergavetype.
• Clipping Range en Cubic Cut zijn niet beschikbaar voor dit
weergavetype.

Cerebrum

• Geeft een geavanceerde 3D-visualisatie weer van het cerebrum
binnen de 3D-weergave. U dient Cerebrum als een object creëren (zie pagina 132) bijv., met de autosegmentatiefunctie (zie pagina 143) om deze weergave te kunnen begrijpen.
• Toegankelijk voor CT-, MR-, PET-beeldsets en beeldsets met een
andere modaliteit. De geselecteerde beeldenset dient gefuseerd
te zijn met een set dat een gesegmenteerd cerebrum bevat, of
deze te bevatten, anders wordt het weergavetype niet aangeboden voor de geselecteerde beeldenset.
• U kunt geen drempelwaarden instellen voor dit weergavetype.
• Clipping Range en Cubic Cut zijn beschikbaar voor dit weergavetype.
• Voor meer informatie over de creatie van het Advanced 3D Cerebrum-object, zie pagina 143:
- Creëer een New Object door Cerebrum te selecteren als
Structure Type op het tabblad Single Object/Multiple Objects.
- Er zijn geen opties voor kleurselectie of transparantie-instellingen beschikbaar voor het geavanceerde Cerebrum. De geselecteerde kleur van het cerebrum wordt alleen weergegeven als
u het weergavetype Objects gebruikt.
• U kunt het gemaakte cerebrum weergeven als een standaardobject met behulp van het weergavetype Objects (schakel het object Advanced 3D Cerebrum uit) als het Cerebrum niet gedetailleerd is of ongeschikt is door:
- artifacten weergeven (bijv. artifacten die 3D weergeven zoals
bruine vlekken).
- gegevensbeperkingen (bijv. lage resolutie of contrast).
- segmentatie-onnauwkeurigheden.
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Pictogram

Weergavetype

Uitleg

Cerebrum +
Bone overlay

• Geeft het speciale cerebrum weer met een weergave van het silhouet van een botstructuur eromheen.
• Toegankelijk voor CT-beeldsets.
• U kunt geen drempelwaarden instellen voor dit weergavetype.
• Clipping Range en Cubic Cut zijn beschikbaar voor dit weergavetype.
OPMERKING. De overlappende silhouetweergave van het bot blijft
intact wanneer u Clipping Range en Cubic Cut gebruikt.

Cerebrum +
Skin Overlay

• Geeft het speciale cerebrum weer met een weergave van het silhouet van een huidstructuur eromheen.
• Toegankelijk voor MR-beeldsets.
• U kunt geen drempelwaarden instellen voor dit weergavetype.
• Cubic Cut en Clipping Range zijn beschikbaar voor dit weergavetype.
OPMERKING. De overlappende silhouetweergave van de huid blijft
intact wanneer u Clipping Range en Cubic Cut gebruikt.

• 3D-weergave van de bloedvaten en de botstructuur.
• Toegankelijk voor CT-beeldsets.
• De drempelwaarden voor Bone en de functie Vessels Highlighting zijn beschikbaar voor dit weergavetype.
• Cubic Cut en Clipping Range zijn beschikbaar voor dit weergavetype.
Bone/Vessels
OPMERKING. De structuren van de bloedvaten worden mogelijk
niet goed weergegeven wanneer u geen CT Angio- of CT Contrastgegevens gebruikt. Stel in dat geval de drempelwaarde Vessel
Highlighting in op 0% zodat de bloedvaten niet worden gemarkeerd.
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Bone/Vessels
+ Skin Overlay

• Een silhouet van bot en huid in de 3D-weergave.
• Toegankelijk voor CT-beeldsets.
• voor Bone en Skin en de functie Vessels Highlighting zijn beschikbaar voor dit weergavetype.
• Clipping Range of Cubic Cut zijn beschikbaar voor dit weergavetype.

Skin

• Weergave van een gereconstrueerd 3D-beeld van het huidoppervlak.
• Toegankelijk voor CT-, MR-beeldsets en beeldsets met een andere modaliteit.
• De drempelwaarden Skin zijn beschikbaar voor dit weergavetype.
• Clipping Range en Cubic Cut zijn beschikbaar voor dit weergavetype.

Digital Radiography (DRR)

• Weergave van digitaal gereconstrueerde radiografische beelden
in 3D.
• Toegankelijk voor CT-beeldsets.
• U kunt geen drempelwaarden instellen voor dit weergavetype.
• De functie Clipping Range is beschikbaar, maar de functie Cubic Cut is niet beschikbaar voor dit weergavetype.
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Pictogram

Weergavetype

Uitleg

Vessels

• Weergave van alleen de bloedvaten in de 3D-weergave.
• Toegankelijk voor MR-beeldsets.
• De functie Vessels Highlighting is beschikbaar voor dit weergavetype.
• Clipping Range en Cubic Cut zijn beschikbaar voor dit weergavetype.
OPMERKING. De structuren van de bloedvaten worden mogelijk
niet goed weergegeven wanneer u geen MR Angio- of MR Contrast-gegevens gebruikt. In dat geval verdienen andere typen (bijv.
vlakken) de voorkeur.

Maximum Intensity Projection (MIP)

• Maakt volumevisualisatie mogelijk voor 3D-gegevens die de voxels projecteren met de maximale intensiteit langs de weergaverichting in het visualisatievlak.
• Toegankelijk voor CT-, MR-, PET-beeldsets en beeldsets met een
andere modaliteit.
• U kunt geen drempelwaarden instellen voor dit weergavetype.
• De functie Clipping Range is beschikbaar, maar de functie Cubic Cut is niet beschikbaar voor dit weergavetype.
OPMERKING. U moet het bot wegknippen om de bloedvaten in de
CT-beelden te kunnen zien. Dit kunt u doen in Options > 3D Clipping door de optie Clipping te selecteren en vervolgens het begrenzende vak in de weergave aan te passen.

Voorzorgsmaatregelen voor Advanced 3D-weergavetypen
Afhankelijk van de beeldresolutie, het contrast en de anatomie van de patiënt kunnen
kritieke anatomische omstandigheden niet of verborgen worden weergegeven in de 3Dweergaven. In 3D-gevormde structuren dienen altijd te worden geverifieerd in 2Dreconstructies, of originele coupes (zie pagina 98).
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5.2.2

Parallelle 2D-/3D-weergave

Algemene informatie
De middenpositie van de 2D-weergave wordt weergegeven als een 2D blauw/geel draadkruis
② in 2D-reconstructies of coupes, terwijl in parallelle weergaves een klein blauw 3D-kruis ① (met
drie assen) wordt weergegeven binnen de 3D-weergave (bijv. wanneer de pictogramtoets Pan
and Recenter is geactiveerd terwijl u de toets Ctrl ingedrukt houdt om vergelijkbare functies te
activeren). Zie pagina 198 voor meer opties voor het centreren van de weergave.

Toegang tot het midden van 2D-weergaves

①

②

Afbeelding 51
U kunt het kleine blauwe 3D-draadkruis ① op de volgende manieren gebruiken:
Opties
Selecteer het pictogram Pan and Recenter.
Houd de toets Ctrl op het toetsenbord ingedrukt.
OPMERKING. Het kleine blauwe 3D-draadkruis ① blijft zichtbaar zolang u de knop Ctrl ingedrukt
houdt.
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5.3

Geavanceerde 3D-drempelwaarde

5.3.1

Overzicht

Algemene informatie
In Advanced 3D Thresholding worden de drempelwaarden interactief gedefinieerd met
schuifregelaars in de 3D-weergave. Voor meer informatie over 3D Thresholding (zie pagina
194).

3D-drempelwaarde gebruiken
In deze weergave kunt u de drempelwaarden voor Bone en Skin selecteren en de functie
Vessels Highlighting gebruiken.

Afbeelding 52
Stappen
Klik op Windowing om de schuifregelaar voor de drempelwaarden in het
3D-weergavevenster in te schakelen.
OPMERKING. Niet alle opties voor drempelwaarden zijn beschikbaar voor
alle weergavetypen (zie pagina 94).

1.

2.

Houd de cursor boven de gewenste schuifregelaar in de 3D-weergave:
• Met de drempelwaarde Skin kunt u het weergegeven oppervlak van de huid wijzigen
(bijv. in het weergavetype Skin).
• Met Bone kunt u het weergegeven oppervlak van het bot en de bloedvaten wijzigen
(bijv. in het weergavetype Bone/Vessels).
• Met Vessels Highlighting kunt u het percentage rood wijzigen (bijv. in het weergavetype Bone/Vessels).

3.

Houd de linkermuistoets ingedrukt terwijl u de schuifbalk links verschuift voor verlagen, of
rechts verschuift voor het verhogen van de drempelwaarde/markering.
OPMERKING. U kunt Vessels Highlighting (rode kleur) uitschakelen door de waarde in
te stellen op 0%.

De structuuranalyse en markering van de bloedvaten kan leiden tot onjuiste resultaten als
de bloedvaten onvoldoende of niet goed zijn gemarkeerd. De markering van de bloedvaten
in 3D moet worden gecontroleerd in 2D-weergaven (axiale, coronale en sagittale
gereconstrueerde beelden).
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Functies van 3D Thresholding
Opties voor drempelwaarden bepalen
Skin

Stel de waarde Skin in op het gewenste huidniveau.

Bone

Stel de waarde Bone in op het gewenste oppervlak van bot en bloedvaten.
OPMERKING. Met Bone/Vessels kunt u ook het weergegeven oppervlak van de bloedvaten wijzigen.
Selecteer Vessels Highlighting en pas de markering van de bloedvaten in rood aan met de schuifregelaar.

Vessels Highlighting

Stel Vessels Highlighting in op de gewenste weergave van de bloedvaten.

OPMERKING. U kunt de drempelwaarden voor het cerebrum niet aanpassen in de
weergavetypen Cerebrum, Cerebrum + Bone Overlay en Cerebrum + Skin Overlay.
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5.4

Geavanceerde 3D-clipping

5.4.1

Overzicht

Algemene informatie
Met Standard 3D kunt u bot of huid clippen zoals getoond in het 3D-weergavetype, terwijl u met
Advanced 3D cerebrum kunt clippen zoals getoond in de weergavetypes Cerebrum, Cerebrum
+ Skin Overlay, en Cerebrum + Bone Overlay. Voor meer informatie, zie Pagina 94.
Voor Standard 3D en Advanced 3D dienen het cubic cut- en clippingbereik te worden
gedefinieerd in het dialoogvenster Viewing Options (zie Pagina 189). Tenzij u het weergavetype
Cerebrum gebruikt, worden er geen andere gemaakte objecten bijgesneden of geknipt.
OPMERKING. In het weergavetype Cerebrum worden na het bijsnijden gereconstrueerde
beelden weergegeven op de vlakken van de beeldset waarin het cerebrum oorspronkelijk werd
gegenereerd in plaats van de geselecteerde beeldset.

Afbeelding 53
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6

PLANNING VAN
REGISTRATIEPUNTEN

6.1

Inleiding

6.1.1

Overzicht

Algemene informatie
In de planningstaak Registration Points kunt u registratiepunten plannen om later op markergebaseerde beeldfusie uit te voeren en daarna patiëntenregistratie met behulp van de
navigatiesoftware van Brainlab cranial/ENT.
U kunt handmatig punten toevoegen aan geselecteerde beeldsets of automatische
markeerdetecties uitvoeren om registratiemarkers te detecteren die al in de gescande
afbeeldingen aanwezig zijn.

Type registratiepunten
U kunt de volgende type registratiepunten plannen:
• Oriëntatiepunten: Anatomisch of kunstmatig (bijv., spalken, nasion, schroefimplantaten, enz.)
• Donutmarkers: markers in de vorm van een donut zichtbaar in de beeldset
• Bolmarkers: markers in de vorm van een bol zichtbaar in de beeldset

Het plaatsen van registratiemarkers
Om het registreren van markers/oriëntatiepunten tijdens het navigeren te optimaliseren, dient u
ervoor te zorgen dat de markers volgens onderstaande richtlijnen op de patiënt zijn geplaatst:
• Plaats markers niet te dicht op elkaar, maar verspreidt ze over het hoofd
• Plaats markers niet symmetrisch (bijv. niet in een lijn of een symmetrische vorm)
• Vermijd de delen met loszittende huid (om verplaatsing van de huid te voorkomen)
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6.1.2

Registratiepunten Functies

Hoofdscherm

Afbeelding 54

Functieoverzicht
Functie

Uitleg

Zie

Selecteer het type registratiepunt dat u wilt plannen:
Pagina 105
• Oriëntatiepunt: Handmatig definiëren
Marker Type

• Donutmarker: De software gebruikt een semi-automatische detectiemethode om markers met een donutvorm te detecteren
Pagina 107
als deze in de beeldset aanwezig zijn
• Bolmarker: De software detecteert automatisch bolvormige
markers als die aanwezig zijn in de beeldset

104

Pagina 111

Auto-Detect

Detecteert bolmarkers automatisch.

Pagina 111

Parameters...

Definieer de parameters voor automatische detectie van markers
Pagina 109
(alleen beschikbaar voor bolmarkers).

Lijstkader

Dit vermeldt registratiepunten die u aan de beeldset hebt toegevoegd. Vanaf hier kunt u de zichtbaarheid, kleur en de eigenschappen van de registratiepunten wijzigen.

Pagina 55

New Point...

Handmatig registratiepunten aan de beeldset toevoegen.

Pagina 105

Remove

Registratiepunten uit de beeldset verwijderen.

Pagina 113

Position

De positie van registratiepunten in de beeldset aanpassen.

Pagina 113
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6.2

Punten plannen

6.2.1

Handmatig toevoegen van oriëntatiepunten

Algemene informatie
Deze sectie beschrijft hoe nieuwe registratiepunten aan de huidige beeldcoupe moeten worden
toegevoegd. U kunt deze functie gebruiken voor het definiëren van kunstmatige of anatomische
oriëntatiepunten op de patiënt.

Het toevoegen van oriëntatiepunten
Stappen
1.

Selecteer Landmark in de vervolgkeuzelijst Marker Type.

2.

Klik op New Point... om het dialoogvenster Properties te openen (zie pagina 55).

3.

Vul in het veld Name een naam in voor het punt.
OPMERKING. Als u de punt geen naam geeft, wordt het als Landmark aan de lijst toegevoegd en voorzien van een volgnummer.

4.

Klik op het tabblad Select Color en selecteer een kleur voor de nieuwe punt.

5.

Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en om de punt aan de lijst toe te voegen in
het gedeelte.

6.

Plaats de punt door rechtstreeks in het gewenste gebied te klikken op de afbeelding in
2D- of 3D-weergave.

Zorg dat geplande oriëntatiepunten in de 2D-weergaven geverifieerd worden.

Weergegeven oriëntatiepunten
Het oriëntatiepunt dat in de lijst is geselecteerd, wordt omcirkeld in de beeldweergaven
weergegeven.
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6.2.2

Donutmarkers definiëren

Algemene informatie
Deze sectie beschrijft hoe donutmarkers gedetecteerd moeten worden die voor het scannen op
de patiënt waren aangebracht en daarom zichtbaar zijn in de beeldset.
Donutmarkers zijn multi-modaliteit fiduciale markers voor beeldondersteunde chirurgie, bijv. die
gemaakt zijn door "IZI Medical Products", of andere markers met dezelfde vorm en afmetingen.
Er is een functie voor semi-automatisch detectie beschikbaar, waardoor de software de punt
rechtstreeks in het midden plaatst wanneer u een keer nabij het midden hebt geklikt.

Het toevoegen van donutmarkers
Stappen
1.

Selecteer Donut Marker in de vervolgkeuzelijst Marker Type.

2.

Klik op New Point... om het dialoogvenster Properties te openen (zie pagina 55).

3.

Vul in het veld Name een naam in voor het punt.
OPMERKING. Als u de punt geen naam geeft, wordt het als Donut Marker aan de lijst
toegevoegd en voorzien van een volgnummer.

4.

Klik op het tabblad Select Color en selecteer een kleur voor de nieuwe punt.

5.

Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en om de punt aan de lijst toe te voegen in
het gedeelte.

6.

Klik op de donutmarker in de 2D- of 3D-weergave. De punt springt automatisch naar het
midden van de donutmarker.

Zorg dat geplande donutmarkers in de 2D-weergaven geverifieerd worden.
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Weergegeven donutmarkers
De donutmarker die in de lijst is geselecteerd, wordt omcirkeld in de beeldweergaven
weergegeven.

Afbeelding 56

Gecentreerde donutmarkers
Gebruik de axiale, coronale en sagittale weergaven om ervoor te zorgen dat de punt in het
midden van de donutmarker wordt geplaatst.

②

①

Afbeelding 57
Nr.

Uitleg

①

Voorbeeld van een punt die in een 2D-weergave in een donutmarker is gecentreerd.

②

Geïllustreerd voorbeeld van een punt die in een donutmarker gecentreerd is.

OPMERKING. U kunt de donutmarkers handmatig positioneren (zie pagina 113) als u de positie
wilt fijnstemmen.
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6.2.3

Definiëren van detectieparameters voor markeerbollen

Algemene informatie
Als u een automatische detectie (zie pagina 111) van markeerbollen gaat uitvoeren, dan kunt u
met de functie Parameters de drempelwaarden en de waarden voor de nauwkeurigheid
aanpassen die nodig zijn voor het detecteren.
Deze functie is handig om bijvoorbeeld te voorkomen dat botstructuren met dezelfde dichtheid, als
bolmarkers worden gedetecteerd en weergegeven als registratiepunten in de beeldset.
OPMERKING. De knop Parameters wordt alleen geactiveerd als u in het functiegedeelte vanuit
de vervolgkeuzelijst Sphere Marker hebt geselecteerd.

Over de parameters
Parameter

Uitleg

Threshold

Hiermee wordt bepaald hoe goed de software bolmarkers op scanbeelden
kan onderscheiden van normaal cel- of botweefsel. Wanneer de juiste
drempelwaarde wordt ingesteld, worden markers gedetecteerd als witte
bollen.
CT-markers:
• De informatie over de dichtheid wordt uitgedrukt in internationale Hounsfieldeenheden
• De aanbevolen reikwijdte is 1200-1800
MR-markers:
• De informatie over de dichtheid wordt uitgedrukt in grijswaarden
• De aanbevolen reikwijdte hangt af van de beeldset en de fabrikant van
de scanner
OPMERKING. Deze instellingen moeten alleen worden aangepast als
markeerbollen niet kunnen worden gedetecteerd.

Tolerance

Hiermee wordt bepaald hoever de vorm van een markeerbol van de standaardwaarde mag afwijken en toch zal worden gedetecteerd.
• Een lagere tolerantiewaarde detecteert objecten met een bolvorm
• Een hogere tolerantiewaarde detecteert objecten met elliptische vormen
OPMERKING. Standaard wordt een gemiddelde tolerantiewaarde in de
software ingesteld.
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Het definiëren van parameters

Afbeelding 58
Stappen

110

1.

Klik in het functiegedeelte op Parameters... om het dialoogvenster Parameters te openen.

2.

Pas zo nodig de drempelwaarden aan en gebruik de schuifregelaar Tolerance om de tolerantiewaarde aan te passen.
OPMERKING. De drempelwaarde geldt uitsluitend voor de actieve sessie. Als u de ingestelde waarde geldig wilt maken voor alle sessies van iPlan, deactiveert u het selectievakje "Initialize with estimated threshold". Als het selectievakje "Initialize with estimated
threshold" geactiveerd blijft, berekent de software de waarde automatisch wanneer u de
software de volgende keer opstart.

3.

Klik op OK om de waarden op alle beeldsets in het plan toe te passen.
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6.2.4

Automatisch detecteren van markeerbollen

Algemene informatie
Deze sectie beschrijft hoe bolmarkers automatisch gedetecteerd moeten worden die voor het
scannen op de patiënt waren aangebracht en daarom al aanwezig zijn in de beeldset.

Markers detecteren
Stappen
1.

Selecteer Sphere Marker in de vervolgkeuzelijst Marker Type.

2.

Pas zo nodig de detectieparameters aan (zie pagina 109).

3.

Klik op Auto-Detect om markeerbollen automatisch te detecteren en weer te geven.
Alle gedetecteerde markeerbollen worden in de beeldweergaves weergegeven en in het
functiegebied aan de lijst toegevoegd als Sphere Marker.

Zorg dat automatisch gedetecteerde markers in de 2D-weergaven geverifieerd worden.

Als bolmarkers niet gedetecteerd worden
Als bolmarkers niet automatisch gedetecteerd worden, kan dit inhouden dat:
• bolmarkers niet voor het scannen op de patiënte bevestigd zijn;
• de detectieparameters moeten worden aangepast.
OPMERKING. Andere structuren als bolmarkers gedetecteerd kunnen worden. Daarom moeten
de markers, nadat ze automatisch gedetecteerd zijn, worden bekeken, en moeten de markers die
onjuist gedetecteerd zijn, worden verwijderd.
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Weergegeven bolmarkers
De bolmarker die in de lijst is geselecteerd, wordt omcirkeld in de beeldweergaven weergegeven.

Afbeelding 59

Gecentreerde bolmarkers
U kunt de axiale, coronale en sagittale weergaven gebruiken om de gedetecteerde markeerbollen
visueel te inspecteren.

①

②

Afbeelding 60
Nr.

Uitleg

①

Voorbeeld van een punt die in een 2D-weergave in een bolmarker is gecentreerd.

②

Geïllustreerd voorbeeld van een punt die in een bolmarker gecentreerd is.

OPMERKING. U kunt markeerbollen handmatig positioneren (zie pagina 113) als ze bijvoorbeeld
niet automatisch gedetecteerd kunnen worden, of niet goed gepositioneerd zijn.
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6.2.5

Extra functies

Het plaatsen van registratiepunten in andere beeldsets
Als u een op marker-gebaseerde beeldfusie wilt uitvoeren (zie pagina 128), dan moet u een
andere beeldenset selecteren en de registratiepunten plaatsen zoals eerder beschreven.
Stappen
Klik op de toets Slice and Image Set Selection en selecteer de gewenste
beeldset in het dialoogvenster Set Selection.
OPMERKING. Zorg dat u alle coupes selecteert die een vergelijkbare hoeveelheid details toont als het eerste bestand, zodat u de tweede rij van de registratiepunten gemakkelijk op vergelijkbare anatomische structuren kunt
plaatsen.

1.

2.

Klik op OK om uw selectie te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten.

3.

Voeg registratiepunten op de coupe aan (zie pagina 105 voor oriëntatiepunten, pagina
107 voor donutmarkers, en pagina 109 voor markeerbollen).

Het verwijderen van punten
Stappen
1.

Selecteer de betreffende punt in de lijst.

2.

Klik op Remove.

Het positioneren van punten
Stappen
1.
2.

Klik op Position.
• Selecteer de relevante punt in de afbeelding met de muisaanwijzer, en versleep de punt
naar de gewenste positie, of
• klik op de gewenste locatie in de beeldweergave.

Punten vinden
Stap
Selecteer de punt in de lijst en klik op het symbool vergrootglas (rechts van de knop
Position).
De punt wordt nu getoond in het midden van de weergave.
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7

BEELDFUSIE

7.1

Inleiding

7.1.1

Overzicht

Algemene informatie
Image Fusion maakt het mogelijk twee of meer beeldsets met dezelfde of verschillende
modaliteiten (CT, MR, PET, SPECT) samen te voegen.
Zodra twee beeldsets samengevoegd zijn, is alle geplande inhoud (bijvoorbeeld objecten en
trajecten) gedefinieerd in één beeldset, zichtbaar in de andere beeldset.

Types van beeldfusie
Fusietype

Uitleg

Automatisch

Voegt beelden samen op basis van structuren die gemeenschappelijk zijn voor beide beeldsets door middel van een wederzijds informatiealgoritme

Frame of Reference (Referentiekader)

Beeldsets die verkregen zijn tijdens dezelfde beeldacquisitie-sessie
worden automatisch samengevoegd op basis van het DICOM-label
"Frame of Reference"

Handmatig

Hiermee kunt u twee beeldsets automatisch tegelijk uitlijnen door
middel van de muisaanwijzer

Registratiepunt

Voegt beelden samen op basis van in de beelden gedefinieerde registratiemarkerparen

Volumetrische informatie

Voegt beeldsets samen op basis van identieke beeldsetvolumeparameters
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7.1.2

Beeldfusiefuncties

Hoofdscherm

Afbeelding 61

Functieoverzicht

116

Functie

Uitleg

Zie

Lijstkader

Maakt een lijst van de voor fusie beschikbare beeldparen

Pagina 117

New Pair...

Nieuwe beeldfusieparen definiëren of bestaande beeldfusieparen wijzigen

Pagina 117

Reset

Resets een beeldfusie zodat beeldsetposities naar door scanPagina 123
ner gedefinieerde initiële posities gereset worden

Schuifregelaar

Blauwe/oranje kleuroverlapping van het beeldpaar aanpassen Pagina 119

Coarse

Handmatige fusie uitvoeren door middel van grote aanpassinPagina 126
gen

Fine

Handmatige fusie uitvoeren door middel van kleine aanpassingen

Pagina 127

Auto Fusion

Automatische fusie starten

Pagina 123

Modify ROI...

Selecteer het door het algoritme te gebruiken gewenste interessegebied om het beste automatische beeldfusieresultaat te Pagina 121
verkrijgen

Show Fusion ROI

Een kader in de beeldweergaven tonen dat het gewenste gedefinieerde gebied weergeeft

Pagina 122

Fuse Points

Beeldfusie activeren op basis van registratiepunten

Pagina 128

Alternatives

Alternatieve resultaten tonen als u fusie van registratiepunten
hebt uitgevoerd

Pagina 128
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7.2

Beelden voor fusie selecteren

7.2.1

Fusieparen

Algemene informatie
Wanneer u de planningstaak Image Fusion opent, worden alle voor fusie beschikbare beeldparen
getoond in de lijstweergave in het functiegebied.
• Als het selectievakje links van een beeldpaar in blauwe kleur is aangevinkt, betekent dit dat de
beelden reeds samengevoegd zijn.
• Als het selectievakje links van een beeldpaar in grijze kleur is aangevinkt, betekent dit dat een
beeldfusie werd uitgevoerd op basis van "Referentiekader" of "Volumetrische informatie" en
daarom dient:
- deze geverifieerd te worden door middel van visuele inspectie en
- bevestigd te worden door op het markeringsteken te klikken
OPMERKING. Als u meer informatie wenst over de technische achtergrond van
standaardfusieparen, neemt u contact op met Brainlab support.

Fusieparen wijzigen
U kunt de standaard geselecteerde fusieparen wijzigen.

Afbeelding 62
Stappen
1.

Klik op New Pair... in het functiegebied om het dialoogvenster New Fusion Pair te openen.

2.

Onder First Image Set, selecteert u de te gebruiken uitlijningset als basis voor beeldfusie.

3.

Onder Second Image Set, selecteert u de aan te passen beeldset zodat deze overeenstemt met de uitlijningserie tijdens beeldfusie.

4.

Klik op OK om de geselecteerde beeldsets te bevestigen.
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Beschikbaarheid van fusieparen
Als de combinatie van beeldsets niet mogelijk is, of als de geselecteerde beeldsets reeds
samengevoegd werden, wordt de OK -knop gedeactiveerd.
In dit geval kunt u een ander beeldpaar voor fusie selecteren of de Reset -functie gebruiken om
een fusie voor een bestaand paar te resetten.
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7.3

De beeldweergave optimaliseren

7.3.1

Het beeldcontrast aanpassen

Algemene informatie
Om onderscheid tussen de beeldsets te helpen maken:
• wordt de eerste beeldset in blauwe kleur weergegeven
• wordt het tweede beeld in oranje kleur weergegeven
Voor een betere vergelijking, kunt u de helderheid van de geselecteerde beeldsets verhogen door
middel van de schuifregelaar in het functiegebied.

Helderheid aanpassen

Afbeelding 63
Opties
• Om de helderheid voor de tweede beeldset (oranje kleur) te reduceren, sleept u de schuifregelaar naar links.
• Om de helderheid van de eerste beeldset (blauwe kleur) te reduceren, sleept u de schuifregelaar naar rechts.
Om uitsluitend de buitenomtrek van een bepaalde beeldset te tonen, activeert u het juiste keuzevakje Edges.

Voorbeeld fusieweergave

①

②

Afbeelding 64
Nr.

Uitleg

①

Standaard oranje/blauwe weergave

②

Weergave met Edges in selectievakje voor oranje kleur geactiveerd
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7.3.2

Beeldwindowing aanpassen

Algemene informatie
U kunt de instellingen voor geavanceerde windowing afzonderlijk of voor iedere beeldset (oranje
en blauw) definiëren. Door deze instellingen aan te passen, kunt u gemakkelijker onderscheid
maken tussen de beeldsets.

Hoe kan windowing worden aangepast?

Afbeelding 65
Stappen

1.

120

Klik op de functie Advanced Windowing in de werkbalk om de tabbladen
Windowing Blue en Windowing Amber te openen.

2.

Pas de instellingen voor windowing aan zoals beschreven op pagina 200.

3.

Klik op OK om uw instellingen toe te passen op de geselecteerde beelden.
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7.4

Beeldfusie uitvoeren

7.4.1

Het fusiegebied definiëren

Algemene informatie
Wanneer u de Image Fusion-planningstaak opent, zal het standaard ingestelde fusiegebied in
veel gevallen geschikt zijn.
Voordat u echter een automatische fusie uitvoert (zie pagina 123), dient u het gewenste gebied in
het beeld dat gebruikt wordt voor de fusie te controleren en indien nodig te wijzigen met de
Modify ROI... functie. U dient een gewenst gebied te definiëren dat groot genoeg is om alle
relevante structuren voor de behandeling in te sluiten, terwijl de structuren die niet relevant zijn
buiten het toepassingskader worden gelaten.
De software gebruikt dan het gedefinieerde gebied als referentie voor de fusie om de beste
nauwkeurigheid voor het doelgebied te verkrijgen.
Het samengevoegde gebied binnen het kader zal nauwkeuriger zijn. Het gebied buiten het
kader zal echter minder nauwkeurig samengevoegd zijn.

Het fusie-interessegebied wijzigen

①

Afbeelding 66
Stappen
1.

Klik op Modify ROI... in het functiegebied om het dialoogvenster Modify ROI te openen.

2.

Klik op de knop Adjust Fusion Region in de werkbalk en plaats de muis op
het kader ① in de beeldweergave.

3.

Pas het kader aan zodat dit om het als fusiereferentie te gebruiken gebied ligt.

4.

Klik op OK om het fusiegebied te bevestigen.
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Het interessegebied weergeven
U kunt het gedefinieerde interessegebied in de beeldweergaven tonen.

①

Afbeelding 67
Stap
Activeer het keuzevakje Show Fusion ROI in het functiegebied.
Een kader dat het gewenst gebied ① omsluit, wordt in iedere beeldweergave getoond.
OPMERKING. Het interessegebied kan alleen worden gewijzigd met de functie Modify ROI...

122

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

BEELDFUSIE

7.4.2

Automatische fusie

Algemene informatie
Wanneer u automatische fusie activeert, voegt de software de geselecteerde beeldsets samen op
basis van anatomische structuren die gemeenschappelijk zijn voor beide beeldsets.
De software verschuift en draait de beeldenset tot deze het beste past bij de uitlijningsbeeldenset
(First Image Set die u heeft geselecteert in het dialoogvenster Fusion Creation). De
vergelijkingsstap is gebaseerd op wederzijdse informatie en wordt niet beïnvloed door
afwisselingen in helderheid in de beeldcoupes. Automatische beeldfusie is geschikt voor de
meeste willekeurige beeldmodaliteitcombinaties.

Optimale resultaten bereiken
De beste fusieresultaten worden bereikt door:
• beelden samen te voegen met verschillende modaliteiten
• datasets met verschillend contrast, zoals MR T1- en T2-gewogen beelden samen te voegen

Activeren van de fusie
Stappen
1.

Voordat u een automatische fusie start, moet u het gebied waar u de hoogste fusienauwkeurigheid nodig hebt, definiëren met de Modify ROI... functie.

2.

Klik op Auto Fusion om automatische beeldfusie te activeren.
De software voert nu de beeldfusie uit.

Een fusie resetten
Stap
Als u samengevoegde beelden hebt en u wenst de beelden terug te zetten naar het initiële scannercoördinatensysteem, klikt u op Reset.

Een automatische fusie overdoen
Als de resultaten van een uitgevoerde automatische fusie onbevredigend zijn, dient u terug
te gaan naar de functie Modify ROI... en er voor te zorgen dat het fusiegebied zodanig
aangepast is, dat alle relevante structuren voor de behandeling ingesloten zijn.
OPMERKING. Automatische fusieresultaten kunnen ook verbeterd worden door beelden eerst
samen te voegen door middel van grove aanpassingen.
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7.4.3

Fusie referentiekader

Algemene informatie
Als beeldparen verkregen worden tijdens dezelfde sessie, gedurende gegevensoverdracht,
herkent de software dat deze beeldsets hetzelfde door de scanner gegenereerde
coördinatensysteem delen, op basis van de DICOM-label "Frame of Reference" (FoR)
(Referentiekader).
Zodra iPlan deze gegevens heeft geladen, wordt de beeldset tijdelijk samengevoegd.

Referentiekader-beeldparen herkennen

①

Afbeelding 68
Beeldparen die samengevoegd werden door referentiekader worden getoond in de lijstweergave
van het functiegebied met het keuzevakje aangevinkt in grijze kleur ①.
Dit duidt er op dat de beelden uitgelijnd zijn maar dat de nauwkeurigheid niet bevestigd is. Ten
einde deze beeldensets te gebruiken, moet u de fusie bevestigen.

Fusie referentiekader bevestigen
Stappen
1.

Verifieer de nauwkeurigheid van de fusie door middel van het vergrootglas linksboven in
de beeldweergave (zie pagina 129).

2.

Als de nauwkeurigheid voldoende is, klikt u op het grijze vinkje om de fusie te verifiëren.
Het vinkje wordt in blauwe kleur weergegeven wat er op duidt dat de fusie bevestigd
werd.

Voordat u de planningstaak Image Fusion afsluit, dient u de fusie van het referentiekader te
controleren. Anders zullen de beeldparen in daarop volgende planningstappen niet
samengevoegd worden weergegeven.
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7.4.4

Fusie door volumetrische informatie

Algemene informatie
Als beeldparen identieke volumeparameters (scandatum, pixelgrootte, matrixgrootte, aantal
coupes, coupepositie, enz.) hebben, gaat de beeldfusie er van uit dat deze beeldsets tijdens
dezelfde sessie werden verkregen en bijgevolg hetzelfde coördinatensysteem delen.
Dit type beeldfusie is noodzakelijk voor nabewerkte beelden waar één beeldset geen anatomische
oriëntatiepunten bevat, maar dezelfde grootte en positie als de andere beeldset heeft en de
DICOM "Referentiekader" -labelinformatie ontbreekt.
Zodra iPlan deze gegevens heeft geladen, worden de beeldsets tijdelijk samengevoegd. De fusie
moet dan bevestigd worden.

Identieke volumeparameters herkennen
Om de beeldparen te herkennen alsof ze identieke volumeparameters hebben, worden de
volgende instellingen geverifieerd door iPlan en moeten ze in iedere beeldset identiek zijn:
• Scandatum
• Aantal coupes
• Matrixgrootte
• Pixelgrootte
• Oriëntatie
• Coupe-afstand
OPMERKING. Volumetrische beeldfusie is alleen relevant als één dataset geen zichtbare
anatomische structuren bevat en daarom met andere gegevens samengevoegd moet worden. In
gewone gevallen waar beide beeldsets voldoende anatomische oriëntatiepunten hebben, bestaan
dergelijke restricties niet met betrekking tot scandatum, aantal coupes, matrix- en pixelgrootte,
oriëntatie en coupe-afstand.

Volumetrische fusieparen herkennen en bevestigen
Het bewerken van volumetrische fusieparen is hetzelfde als beschreven voor referentiefusieparen. Zie pagina 124 voor informatie over het herkennen en bevestigen van deze
fusieparen.
Voordat u de planningstaak Image Fusion afsluit, moet u de volumetrische fusie
controleren. Anders zullen de beeldparen in daarop volgende planningstappen niet
samengevoegd worden weergegeven.
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7.4.5

Handmatige fusie

Algemene informatie
Met de handmatige fusiefuncties (Coarse en Fine) kunt u een beeldfusie uitvoeren door één
beeldset met behulp van de cursor uit te lijnen met de andere set.

Beelden samenvoegen door middel van ruwe aanpassingen

②

①

Afbeelding 69
Stappen
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1.

In het gedeelte Manual Fusion van het functiegebied, klikt u op Coarse.

2.

Om de beelden met elkaar in overeenstemming te brengen, positioneert u het oranje
beeld over het blauwe beeld als volgt:
• U kunt het beeld omhoog, omlaag, naar links of naar rechts bewegen door de cursor in
het midden van de beeldweergave te plaatsen en met het handsymbool ① te slepen tot
het oranje beeld juist gepositioneerd is.
• Om het beeld te roteren, plaatst u de muisaanwijzer op de rand van de beeldweergave
en versleept u ② met het hand/pijl-symbool totdat het oranje beeld correct gepositioneerd is.
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Fusie uitvoeren door middel van kleine aanpassingen

②

①

Afbeelding 70
Stappen
1.

In de Manual Fusion -sectie van het gebied Functies, klikt u op Fine.

2.

Plaats de muisaanwijzer op de rand van het beeld totdat de muisaanwijzer als een pijl
wordt weergegeven.

3.

Om de beelden met elkaar in overeenstemming te brengen, positioneert u het oranje
beeld over het blauwe beeld als volgt:
• Om het beeld omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen, plaatst u de
muisaanwijzer op de rand van de beeldweergave (boven, onder, links of rechts) en klikt
u met het pijlsymbool op ① totdat het oranje beeld correct gepositioneerd is.
• Om het beeld te roteren, plaatst u de muisaanwijzer op de hoekrand van de beeldweergave en klikt u met het gebogen-pijlsymbool op ② totdat het oranje beeld correct gepositioneerd is.
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7.4.6

Fusie van registratiepunten

Algemene informatie
Als registratiepunten gedefinieerd zijn (zie pagina 103), kunt u een beeldfusie uitvoeren op basis
van deze registratiepunten. De registratiepunten kunnen anatomische oriëntatiepunten of MR- of
CT-ijkpunten zijn.

Voordat u begint
Om deze functie te gebruiken, moet u eerst ten minste vier overeenstemmende markerparen in
iedere samen te voegen beeldenset instellen zoals beschreven op pagina 103.

Activeren van registratiepunten-fusie
Stap
Klik op Fuse Points.
De software voert een beeldfusie uit op basis van de registratiepunten.

Alternatieve Registratiepunt-fusie
Tijdens fusie met registratiepunten, berekent de software alle mogelijke registratiepuntfusies en
worden de beste resultaten automatisch weergegeven.
U kunt de alternatieve fusieresultaten die berekend werden, weergeven door te klikken op
Alternatives.

De fusie verifiëren
Vóór het verlaten van de Image Fusion-planningstaak, dient u er voor te zorgen dat de fusie
met registratiepunten geverifieerd wordt en manueel gecorrigeerd wordt indien nodig.
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7.5

Fusienauwkeurigheid

7.5.1

Fusie controleren

Algemene informatie
Zodra u beeldsets hebt samengevoegd, kunt u de vergrootglasweergave gebruiken om de
nauwkeurigheid van de beeldfusie visueel te verifiëren. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de vorm of
omvang van een tumor in twee beeldseries tegelijk weergeven.
Zodra beeldfusie voltooid is, dient u de resultaten van de fusie te verifiëren om er voor te
zorgen dat de beelden correct gecorreleerd werden.

Vergrootglasweergave

①
②

Afbeelding 71
Nr.

Uitleg

①

De kijker plaatst de tweede (oranje) beeldset in een kader bovenop de eerste (blauwe)
beeldset

②

De ingestelde uitlijning wordt in het kader getoond

Fusie verifiëren
Stappen
1.

Plaats de muis op het kijkerkader en positioneer dit boven het te verifiëren gebied.

2.

Verifieer de fusie door het kijkergebied te verslepen boven belangrijke anatomische oriëntatiepunten en de twee beeldsets op de randen van het kader te vergelijken.

Verificatie door middel van compositieopties

U kunt ook de knop Composing Options in de beeldweergaves gebruiken om de fusie te
verifiëren. Zie pagina 76 voor meer details.
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Een fusie corrigeren
Als de resultaten van een Automatic Fusion of Registration Points Fusion onbevredigend zijn,
kunt u de fusie handmatig corrigeren door:
1. de beeldset aan te passen door middel van de Coarse en Fine functies
2. het fusiegebied (Modify ROI...) aan te passen.
Sla het fusiegebied op door het plan op te slaan voordat u Image Fusion afsluit. Deze
informatie wordt niet automatisch opgeslagen wanneer u taken wisselt.

Een beeldfusie wijzigen
Wijzigingen aan een bestaande beeldfusie kunnen leiden tot wijzigingen in het behandelplan.
Controleer het behandelplan vóór het aanvaarden van een nieuwe fusie.
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8

OBJECTCREATIE

8.1

Inleiding

8.1.1

Overzicht

Algemene informatie
In de planningstaak Object Creation kunt u interessestructuren intekenen in de beeldset.
Met deze taak kunt u duidelijk de positie van bijv. een tumor markeren, of andere anatomische
structuren intekenen voor een betere oriëntatie in de beeldset.

Algemene workflow Object Creation
Workflow
1.

Voeg een object toe aan de lijst in het functiegebied (zie pagina 134).

2.

Een object selecteren in de lijst en het object creëren (structuur intekenen) in de beeldset.
Onderstaande methoden zijn beschikbaar om objecten te definiëren:
• Handmatige segmentatie met de functie Brush (zie pagina 137)
• Semi-automatische segmentatie met de functie SmartBrush (zie pagina 140), of
SeedBrush (zie pagina 141)
• Auto Segmentation op basis van anatomische structuren die zijn opgenomen in een
atlas van iPlan (cortex, ventrikels, thalamus, enz.) (zie pagina 143)
• Auto Segmentation met drempelwaardenbereik instelling om structuren te definiëren
die uniek zijn voor de anatomie van de patiënt (zie pagina 146)

3.

Zonodig de gecreëerde objecten voorbereiden voor export (zie pagina 166).
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8.1.2

Functies Objectvorming

Hoofdscherm

Afbeelding 72

Functieoverzicht

132

Functie

Uitleg

Zie

Lijstkader

Objecten die u hebt toegevoegd, worden hier vermeld. Hier
kunt u de zichtbaarheid, kleur en de eigenschappen van de
objecten wijzigen.

Pagina 162

New Object...

Een object creëren in de beeldset.

Pagina 134

Remove

Een object wissen uit de beeldset.

Pagina 165

Auto Segmentation...

Naar gelang de geselecteerde dataset en het te segmenteren
object kunt u met deze functie:
• Objecten in een afgebakend gebied segmenteren met
Pagina 143
drempelinstellingen, of
• Automatische segmentatie activeren op basis van de anatomische atlas

Brush Size

Kwastgrootte aanpassen voor de functie Brush.

Pagina 137

Contours

Object uitsluitend weergeven als omtrek.

Pagina 164

Brush

Handmatig objecten creëren met een kwastfunctie.

Pagina 137

Eraser

Gebieden van omkaderde objecten wissen.

Pagina 165

SmartBrush

Objecten creëren op basis van gebieden van gelijksoortige
grijswaarde.

Pagina 140

SmartShaper

Een geselecteerd object handmatig van vorm veranderen.

Pagina 153

Auto Fill

Het object wordt automatisch ingekleurd.

Pagina 164

Interpolation

De vorm van het object wordt geïnterpoleerd tussen omkaderPagina 137
de coupes.

Seedbrush...

Objecten creëren op basis van gebieden van soortgelijke
grijswaarde door bepaalde gebieden al dan niet in het beeld
op te nemen.

Pagina 141
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Functie

Uitleg

Advanced Manipu- Nieuwe objecten creëren door de vorm van reeds gecreëerde
lation...
objecten te veranderen.

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

Zie
Pagina 155

133

Objecten toevoegen

8.2

Objecten toevoegen

8.2.1

Eén object toevoegen

Algemene informatie
Voordat u een object kunt creëren, moet u in het functiegebied een object toevoegen aan de lijst.
Wanneer u één object toevoegt, kunt u een structuur selecteren die is opgenomen in een
atlasdataset van iPlan (zie pagina 143), of een standaard anatomische structuur selecteren.

Tabblad Single Object

Afbeelding 73

Eén object toevoegen
Stappen
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1.

Klik op New Object... in het functiegebied.

2.

• Op het tabblad Single Object geeft u in het veld Object Name de naam van het object
op, of
• Selecteert u een object in de lijst Structure Type. Als het object dat u selecteert in de
lijst is opgenomen in de atlasdataset van de software, kunt u een automatische segmentatie op basis van de atlas uitvoeren.
OPMERKING. Wanneer u de eerste paar letters van een structuurnaam invoert, wordt de
structuurlijst gesorteerd zodat de meest overeenkomende vermeldingen bovenin staan.
Selecteer de structuur met behulp van de pijl omlaag op uw toetsenbord.

3.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Slice Distance de gewenste afstand tussen beeldcoupes. Hiermee kunt u bijv. de objectresolutie instellen, zodat het object een hogere resolutie krijgt dan de oorspronkelijke beeldset.
De coupe-afstand die u hier selecteert, komt overeen met die van de beeldset waarin u
het object aanvankelijk hebt omkaderd.
OPMERKING. Doorgaans is de standaardinstelling voor image slice distance voldoende
(zie pagina 149).

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

OBJECTCREATIE

Stappen

4.

Selecteer de objectuitlijning: Patient Orientation of Original Slice Orientation.
De objectuitlijning die u hier selecteert, komt overeen met die van de beeldset waarin u
het object aanvankelijk hebt omkaderd.
OPMERKING. Doorgaans is de standaardinstelling van Original Slice Orientation voldoende, tenzij u het object wilt intekenen in een speciaal gedefinieerde oriëntatie.

5.

Selecteer een kleur voor het object. Gebruik de schuifregelaar om de ondoorzichtigheid
van het object aan te passen in de beeldweergaven.

6.

Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en het nieuwe object toe te voegen aan de
lijst in het functiegebied.
U kunt het object nu creëren in de beeldweergaven (zie vanaf pagina 137).
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8.2.2

Meerdere objecten toevoegen

Algemene informatie
Op het tabblad Multiple Objects kunt u meerdere objecten selecteren. Deze staan in een
behandelingssjabloon. U kunt bijvoorbeeld een craniale behandeling selecteren met de
relevantste craniale structuren.
Als u daarna automatische segmentatie uitvoert, kan iPlan de structuren segmenteren in de
patiëntdataset, op basis van dezelfde structuren die in de atlasdataset staan (zie pagina 143).

Meerdere objecten toevoegen

Afbeelding 74
Stappen
1.

Klik op New Object... in het functiegebied.

2.

Selecteer in de lijst Treatment Type het behandelingssjabloon.

3.

Selecteer in het tabblad Multiple Objects de objecten in de lijst Objects, of klik op Select All om alle objecten op te nemen.

4.

Selecteer de objectuitlijning: Patient Orientation of Original Slice Orientation.
OPMERKING. Doorgaans is de standaardinstelling van Original Slice Orientation voldoende, tenzij u het object wilt intekenen in een speciaal gedefinieerde oriëntatie.

5.

Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en de nieuwe objecten toe te voegen aan de
lijst in het functiegebied.
U kunt het object nu creëren in de beeldweergaven (zie vanaf pagina 137).

OPMERKING. Op het tabblad Multiple Objects is de coupe-afstand meestal ingesteld op een
standaardinstelling van de beeldcoupe-afstand. Alleen aan fijne structuren, zoals zenuwen, wordt
een kleinere coupe-afstand toegekend. U kunt de standaardwaarde voor de coupe-afstand voor
afzonderlijke structuren zien op het tabblad Single Objects (zie pagina 163).
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8.3

Objecten creëren

8.3.1

Objecten creëren met de functie Brush

Meer info over objectinterpolatie
Als het keuzevakje Interpolation in het functiegebied is geselecteerd, wordt voxelinformatie die
met de functie Brush is toegevoegd aan twee niet naast elkaar liggende, zichtbare coupes
geïnterpoleerd tussen de twee coupes.

②

①

③
Afbeelding 75

Nr.

Component

①

Geïnterpoleerde informatie

②

Begin coupe

③

Einde coupe

Interpolatie vindt alleen plaats in de weergave waarin u begonnen bent het object in te tekenen.
Als u bijvoorbeeld overstapt van een axiale naar een sagittale weergave, wordt de interpolatie
gedeactiveerd.
OPMERKING. Objecten creëren in gereconstrueerde weergaven (met beelden die zijn
gereconstrueerd uit oorspronkelijke beeldcoupes) is iets anders dan objecten creëren in
oorspronkelijke coupes. In gereconstrueerde weergaven worden geïnterpoleerde beelden gebruikt
waarin mogelijk niet alle details worden weergegeven zoals verwacht (randen zijn misschien
vaag).
OPMERKING. Interpolatie werkt het best wanneer er een overlapping is tussen omkaderde
coupes (zie pagina 137).

Objecten creëren
Stappen
1.

Selecteer een object in de lijst in het functiegebied.

2.

Klik op Brush.
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Stappen

3.

Definieer met de schuifregelaar Brush Size de grootte van de kwast.
OPMERKING. Om bij benadering het formaat van de Brush te zien, gaat u met de muis
naar het planninggebied.

4.

Omkader met de muisaanwijzer het object in de beeldcoupe.

5.

Klik in een andere beeldcoupe en omkader het object in de tweede coupe.
Met behulp van interpolatie toont de software de objecten in de andere beeldcoupes op
het tabblad View, en wordt een 3D-object gecreëerd in 3D-weergaven.
Kleine en/of dunne objecten moeten worden gecreëerd met een fijne couperesolutie (zie
pagina 149).

Object weergeven in beeldweergaven
Hieronder ziet u een object ① dat werd gecreëerd met de functie Brush.

①

Afbeelding 76
Controleer op het tabblad Overview of het object dat werd gegenereerd door de functie
Brush juist is.

De functie Pipette gebruiken
Met de pipetfunctie kunt u een object creëren of fijn afstellen met een gedefinieerd bereik van
grijswaarden.
Stappen
1.

Definieer met de schuifregelaar Brush Size de grootte van de kwast.
Klik op pipetsymbool ① om het te activeren en klik vervolgens direct

① in de weergave.
2.
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Aan de hand van de pixelwaarden in de aanvankelijke kwastcirkel
(gedefinieerd door de kwastgrootte) wordt een bereik van geldige pixelwaarden gedefinieerd, dat wordt gebruikt bij het omkaderen.
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Stappen
3.

Creëer het object met de functie Brush.
Terwijl u de Brush sleept, worden alleen die pixels met waarden in het gedefinieerde bereik omkaderd.

Tips om dunne objecten te creëren
Het is aan te raden om dunne en/of kleine objecten te creëren op het tabblad 4 Views of 8 Views.
Daar kunt u het object intekenen in grote aantallen opeenvolgende coupes, en het 3D-object
herzien op het tabblad Overview.
Zonodig kunt u het object dan corrigeren op het tabblad Overview of 4 Views.
OPMERKING. Doorgaans worden dunne en/of kleine projecten niet accuraat weergegeven in 3Dweergave.
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8.3.2

Objecten creëren met de functie SmartBrush

Algemene informatie
SmartBrush is een functie voor beeldsegmentatie met geavanceerde omkaderingsfuncties om u
te helpen bijv. gezond weefsel te onderscheiden van tumoren. Wanneer u een in te tekenen
gebied selecteert, vult de software automatisch de gebieden die een gelijksoortige grijswaarde
hebben als het geselecteerde gebied.
OPMERKING. Net als de functie Brush maakt SmartBrush gebruik van automatische interpolatie
voor het creëren van objecten (zie pagina 137).

Objecten creëren
Stappen
1.

Selecteer een object in de lijst in het functiegebied.

2.

Klik op SmartBrush.

3.

Zoom in op het interessegebied om de beeldinformatie die wordt gebruikt voor het algoritme te beperken.

4.

Definieer met de schuifregelaar Brush Size de grootte van de kwast.
Om bij benadering het formaat van de kwast te zien, gaat u met de muis naar het planninggebied.
OPMERKING. SmartBrush werkt efficiënter met een kleiner kwastformaat.

5.

Klik in het gebied dat u wilt intekenen. De vorm van het object wordt bepaald door het
kwastformaat dat u in de vorige stap hebt gedefinieerd.

6.

Houd de linker muisknop ingedrukt terwijl u de muis over de te segmenteren gebieden
sleept.
Welk gebied wordt omkaderd, wordt bepaald door drempelwaardeninstelling in het beeld.
Het drempelbereik neemt toe naarmate u over een grotere afstand sleept.

7.

Corrigeer zonodig de randen van de omtrek met de Brush (zie pagina 137) en Eraser (zie
pagina 165).

8.

Klik in een andere beeldcoupe en segmenteer met SmartBrush het object in de tweede
coupe.
Met behulp van interpolatie toont de software de objecten in de andere beeldcoupes op
het tabblad View, en wordt een 3D-object gecreëerd in 3D-weergaven.
OPMERKING. Kleine en/of dunne objecten moeten worden gecreëerd met een fijne couperesolutie (zie pagina 149).

Controleer op het tabblad Overview of het object dat werd gegenereerd door de functie
SmartBrush juist is.
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8.3.3

Objecten creëren met de functie SeedBrush

Algemene informatie
SeedBrush is een functie voor beeldsegmentatie. Net als SmartBrush segmenteert deze functie
gebieden van gelijksoortige grijswaarde in een geselecteerd gebied. Als u een gebied hebt
gesegmenteerd met de functie SeedBrush kunt u de segmentatie toepassen op extra
beeldcoupes.
OPMERKING. De segmentatie binnen de dataset blijft beperkt tot het gebied dat wordt
weergegeven in de afzonderlijke weergaven (naargelang de zoomfactor) en het aantal
weergegeven beeldweergaves (bijvoorbeeld op de tabbladen 4 Views of 8 Views).

Voordat u begint
Alvorens te segmenteren met de SeedBrush is het misschien handig om windowing te
optimaliseren, als het te segmenteren gebied hetzelfde is als dat van de rest van het scanbeeld,
of wanneer scanbeelden van slechte kwaliteit worden gebruikt.
Stappen
Open het dialoogvenster SeedBrush (zie onder) en klik op de knop Windowing in het dialoogvenster.

1.

2.

Pas de beeldhelderheid en het beeldcontrast aan, zodat de gebieden die u wilt intekenen
duidelijk te onderscheiden zijn (zie pagina 132).

Activeren van de SeedBrush

Afbeelding 77
Stappen
1.

Selecteer een object in de lijst in het functiegebied.

2.

Klik op SeedBrush... om het dialoogvenster SeedBrush te openen.
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Stappen
1.

Klik op Zoom en zoom in op het te segmenteren gebied.

2.

Klik op Pan and Recenter om het beeld te centreren.

3.

Definieer met de schuifregelaar Brush Size de grootte van de kwast.
Om bij benadering het formaat van de kwast te zien, gaat u met de muis naar het planninggebied.

4.

Als u gebieden wilt markeren om op te nemen in de segmentatie, klikt u op Include en:
• Houdt u de linker muisknop ingedrukt en gaat u met de muisaanwijzer over het gedeelte van het beeld dat u wilt opnemen of
• Klikt u op het beeld op het punt.

5.

Als u gedeelten wilt markeren die niet moeten worden omkaderd, klikt u op Exclude en:
• Houdt u de linker muisknop ingedrukt en gaat u met de muisaanwijzer over het gedeelte van het beeld dat u wilt uitsluiten, of
• Klikt u op het beeld op het punt.

6.

Klik op Apply.
Gebieden van gelijksoortige grijswaarde als het geselecteerde gebied worden automatisch gevuld, en het gesegmenteerde object wordt weergegeven in de beeldweergaven.

7.

Corrigeer zonodig de randen van de omtrek met de Brush (zie pagina 137) en Eraser (zie
pagina 165).

OPMERKING. U kunt de resultaten van de SeedBrush verbeteren door achtereenvolgens meer
"seeds" in te stellen met bovenstaande stappen.

Hetzelfde object intekenen in coupes naast elkaar
Stappen
1.

Selecteer met de knoppen Browse slices in de werkbalk de volgende
vier coupes.

2.

Klik op Apply om de omtrek te kopiëren naar de weergegeven coupes.

3.

Als u andere interessegebieden wilt intekenen, herhaalt u bovenstaande procedure Include, Exclude en Apply zo vaak als nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

Het object controleren
Controleer op het tabblad Overview of het object dat werd gegenereerd door de functie
SeedBrush juist is.
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8.4

Objecten creëren met automatische segmentatie

8.4.1

Automatische segmentatie met de atlas

Algemene informatie
Auto Segmentation berust op een kennisgebaseerde segmentatieaanpak om organen en andere
structuren in het menselijk lichaam te identificeren door de dataset van de patiënt te vergelijken
met een atlasdataset (van iPlan), waarin de structuren reeds zijn omkaderd.
Met behulp van de atlas zoekt de software de puntsgewijze overeenkomst van de dataset van de
patiënt en de atlas, en worden alle omkaderde structuren van de atlas gekopieerd naar de
patiëntdata.
De link tussen de dataset van de patiënt en de atlasdata is geen starre transformatie. Verschillen
in vorm en formaat van de anatomische structuren worden herkend. De atlasset wordt elastisch
getransformeerd, en wel zo dat de overeenkomst van de datasets groter wordt.

Vereisten
Auto Segmentation met behulp van de atlas kan worden toegepast als:
• U werkt met anatomische MR-en/of CT-beelden. De volgende submodaliteiten zijn
beschikbaar: MR T1 met en zonder contraststof en MR T2 gewogen.
• U kunt een object of meerdere objecten die zijn opgenomen in de atlas van de software,
selecteren voor segmentatie (zie pagina 144).
OPMERKING. Optimale resultaten krijgt u wanneer u hoogwaardige beelden gebruikt (met hoge
resolutie, sterk weefselcontrast en grote volumes).

MR-beeldsets: Submodaliteit
Voor Auto Segmentation van MR-beeldsets op basis van een atlas worden verschillende
atlassen gebruikt, afhankelijk van de submodaliteit van de beeldset. Standaard definieert de
software tijdens het segmenteren automatisch de submodaliteit. Als de segmentatieresultaten niet
bevredigend zijn, kunt u de submodaliteit controleren en Zonodig handmatig een andere
submodaliteit wijzigen op het tabblad Plan Content (zie pagina 87) en Auto Segmentation
herhalen.

CT-beeldsets
Bij Auto Segmentation van CT-beeldsets op basis van een atlas wordt de gekalibreerde
Hounsfield-schaal gebruikt. Daarom levert dit mogelijk slechte resultaten op voor nietgekalibreerde CT-beeldsets of modaliteiten als DVT/Cone Beam/XA.

Tumoren omkaderen
Als er een tumor in de hersenen zit, is het aan te raden om dit gebied eerst in te tekenen, d.w.z
een tumorobject te creëren alvorens Auto Segmentation toe te passen. Wanneer u eerst het
tumorobject omkadert, worden van het tumorgebied de later automatisch gesegmenteerde
structuren afgetrokken. Daarmee wordt de kans op onjuiste classificatie van de resulterende
gesegmenteerde structuur verkleind.
Als u de tumor niet omkadert alvorens Auto Segmentation toe te passen, wordt de tumor
automatisch genegeerd tijdens de segmentatie. Denk hieraan wanneer u van plan bent een
volumetrische analyse uit te voeren.
OPMERKING. Fouten die worden gemaakt bij het omkaderen van een tumor, worden in de
automatisch gesegmenteerde objecten voortgezet.
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Atlasstructuren
Onderstaande structuren zijn opgenomen in de atlas van de software. Of de structuren
beschikbaar zijn, hangt af van het geselecteerde behandelingssjabloon (zie pagina 136).
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Structuren in de MRI-atlas

Structuren in de CT-atlas

Brain (Hersenen):
Cerebrum
Gray matter (Grijze stof)
White matter (Witte stof)
Cerebellum
Brainstem (Hersenstam)
• Medulla oblongata
Hypothalamus
• Pineal gland (Pijnappelklier)
• Pituitary gland (Hypofyse)
Ventricles (Hersenholtes)
CSF (Liquor cerebrospinalis)
Cranial cavity (Schedelholte)
Hippocampus, left (Hippocampus, links);
Hippocampus, right (Hippocampus, rechts)
Thalamus, left (Thalamus, links); Thalamus, right (Thalamus, rechts)
Caudatus, left (Caudatus, links); Caudatus,
right (Caudatus, rechts)
Putamen, left (Putamen, links); Putamen,
right (Putamen, rechts)
Capsula interna, left (Capsula interna,
links); Capsula interna, right (Capsula interna, rechts)
Eye, left (Oog, links); Eye, right (Oog,
rechts)
Optic apparatus (Optisch apparaat):
• Optic nerve, left (Nervus opticus, links);
Optic nerve, right (Nervus opticus,
rechts)
• Chiasm (Chiasma)
• Optic tract, left (Tractus opticus, links);
Optic tract, right (Tractus opticus, recht)
Lens, left (Lens, links); Lens, right (Lens,
rechts)
Cochlea, left (Cochlea, links); Cochlea,
right (Cochlea, rechts)
Inner ear, left (Binnenoor, links); Inner ear,
right (Binnenoor, rechts)

Carotis int. ROI, left (Carotis int. ROI, links)
Carotis int. ROI, right (ROI, rechts)
Ethmoid bone (Os ethmoïdale)
Frontal bone (Os frontale)
Mandible (Mandibula)
Mandible Body, Left (Mandibula lichaam, links)
Mandible Body, Right (Mandibula lichaam, rechts)
Ramus Mandible, Left (Ramus Mandibula, links)
Ramus Mandible, Right (Ramus Mandibula, rechts)
Maxilla
Maxilla, Left (Maxilla, links)
Maxilla, Right (Maxilla, rechts)
Le Fort I Template (Le Fort I-sjabloon)
Le Fort I Template, Left (Le Fort I-sjabloon, links)
Le Fort I Template, Right (Le Fort I-sjabloon,
rechts)
Le Fort III Template (Le Fort III-sjabloon)
Le Fort III-I Template (Le Fort III-I-sjabloon)
Nasal bone (Neusbeen)
Occipital bone (Os occipitale)
Orbit, left (Orbita, links)
Orbit, right (Orbita, rechts)
Orbital Cavity, Left (Orbitale holte, links)
Orbital Cavity, Right (Orbitale holte, rechts)
Parietal bone, left (Os parietale, links)
Parietal bone, right (Os parietale, rechts)
Sphenoid bone (Os sphenoidale)
Temporal bone, left (Os temporale, links)
Temporal bone, right (Os temporale, rechts)
Zygomatic bone, left (Os zygomaticum, links)
Zygomatic bone, right (Os zygomaticum, rechts)
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Segmentatie toepassen en controleren

Afbeelding 78
Stappen
1.

Selecteer een atlasobject in de lijst in het functiegebied.

2.

Klik op Auto Segmentation... om het dialoogvenster Auto Segmentation te openen (zie
boven).
De software activeert de automatische segmentatie en houdt de voortgang bij.

3.

Als de procedure is voltooid, controleert u in de beeldweergaven of alle objecten juist zijn
gesegmenteerd.

4.

Klik op OK om de segmentatie te bevestigen en sluit het dialoogvenster Auto Segmentation. De gesegmenteerde objecten worden nu weergegeven in alle beeldweergaven in
het planninggebied.

Bij segmentatie met behulp van een atlas kan het gebeuren dat de juiste vorm van een
bepaalde structuur niet wordt gevonden. Daarom moeten alle automatisch
gesegmenteerde objecten worden gecontroleerd door de gebruiker.
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8.4.2

Automatische segmentatie met instelling van drempelwaardenbereik (met een
interessegebied)

Algemene informatie
Met de functie Auto Segmentation kunt u ook structuren definiëren die uniek zijn voor de
anatomie van de patiënt en die gemakkelijk kunnen worden onderscheiden in de geselecteerde
beeldset. Deze segmentatieprocedure kunt u uitvoeren voor objecten die niet zijn opgenomen in
de atlas.

Dialoogvenster Band Thresholding

Afbeelding 79

Instellingen drempelwaardenbereik toepassen
Stappen

146

1.

Selecteer een niet-atlasobject in de lijst in het functiegebied.

2.

Klik op Auto Segmentation... om het dialoogvenster Band Thresholding te openen.

3.

Nu kunt u een driedimensionaal interessegebied (ROI) definiëren in de beeldweergave
om het beeldcontrast binnen dit gebied aan te passen.
Als u de ROI-vorm wilt definiëren, selecteert u ROI Box of ROI Ellipsoid in de vervolgkeuzelijst Mask.

4.

Plaats met de muisaanwijzer het kader in de axiale, coronale of sagittale weergave om
het te segmenteren gebied in te kaderen.

5.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Maximal Fragment Number het aantal fragmenten dat
u wilt detecteren en segmenteren. Als u bijvoorbeeld één fragment selecteert, wordt het
grootste verbonden gebied gesegmenteerd.
Het voorbeeld houdt geen rekening met het geselecteerde aantal fragmenten. Wanneer u
de instellingen hebt bevestigd met OK, wordt het aantal fragmenten meegenomen in de
berekening.
OPMERKING. Met Maximal Fragment Number kunt u kleine artefacten in objecten met
drempelwaarden elimineren, en de hoeveelheid benodigd geheugen reduceren.
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Stappen

6.

Definieer de grijswaarden in de mappingfunctie (rechts onder) door:
• De waarden voor Right en Left direct in de betreffende velden op te geven, of
• Met de muisaanwijzer de schuifregelaars voor de linkerwaarde en rechterwaarde aan te
passen totdat de gewenste waarden verschijnen in de betreffende velden.

7.

Als u windowing nauwkeuriger wilt definiëren, activeert u het keuzevakje Zoom om in te
zoomen op het gebied tussen de linker- en rechterdrempelwaarde.

8.

Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en de segmentatie te activeren.
De gesegmenteerde objecten worden nu weergegeven in alle beeldweergaven in het
planninggebied.

Voorbeeld: Vaatsegmentatie uitvoeren
Bepaalde objecten krijgen standaarddrempels toegewezen voor de segmentatie. Dit is ook het
geval met vaatsegmentatie. Voor MRI-beelden wordt een minimumwaarde van 1433 en een
maximumwaarde van 2252 toegepast.

Afbeelding 80
Stappen
1.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Mask de optie ROI Ellipsoid. Zorg dat het ROI de vaten
bevat dit u wilt segmenteren.

2.

Controleer of de standaarddrempelwaarden de bloedvaten markeren. Pas anders handmatig de waarden aan.

3.

Selecteer het geschikte Maximal Fragment Number naargelang de lengte en breedte
van de vaten die u wilt segmenteren.

4.

Klik op OK.

De gebruiker moet alle automatisch gesegmenteerde vaten controleren.
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8.4.3

Automatische segmentatie met instelling drempelwaardenbereik (met een
maskerobject)

Algemene informatie
In het dialoogvenster Band Thresholding kunt u ook een segmentatie uitvoeren binnen een
gebied dat is afgebakend door een maskerobject (een ander gesegmenteerd object).
U moet eerst een maskerobject creëren dat het gebied voor de segmentatie definieert. Vervolgens
kunt u een nieuw object segmenteren binnen dit afgebakende gebied.

De objecten toevoegen
Stappen
1.

Voeg met de functie New Object... een object toe (met het tabblad Single Object) aan
de lijst in het functiegebied.
Dit is het maskerobject.

2.

Om ruwweg het te segmenteren gebied af te bakenen, selecteert u het object in de lijst in
het functiegebied en voert u een segmentatie uit met de functie Brush (zie pagina 137) of
SmartShaper (zie pagina 153).

3.

Voeg met de functie New Object... een ander leeg object toe aan de lijst in het functiegebied.

Activeren van instellingen drempelwaardenbereik
Stappen
1.

Selecteer het lege object dat u zojuist hebt toegevoegd aan het functiegebied en klik op
Auto Segmentation... om het dialoogvenster Band Thresholding te openen.

2.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Mask het object dat u hebt gecreëerd.

3.

Definieer de grijswaarden in de mappingfunctie (rechts onder) door:
• De waarden voor Right en Left direct in de betreffende velden op te geven, of
• Met de muisaanwijzer de schuifregelaars voor de linkerwaarde en rechterwaarde aan te
passen totdat de gewenste waarden verschijnen in de betreffende velden.

4.

Als u windowing nauwkeuriger wilt definiëren, activeert u het keuzevakje Zoom om in te
zoomen op het gebied tussen de linker- en rechter drempelwaarde.

5.

Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en de segmentatie te activeren.
De gesegmenteerde objecten worden nu weergegeven in alle beeldweergaven in het
planninggebied.

Segmentatie controleren
Bij segmentatie met instelling van drempelwaardenbereik kan het gebeuren dat de juiste
vorm van een bepaalde structuur niet wordt gevonden. Daarom moeten alle automatisch
gesegmenteerde objecten worden gecontroleerd door de gebruiker.
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8.5

Objecten met een hoge resolutie creëren

8.5.1

Overzicht

Algemene informatie
Met iPlan kunt u objecten creëren met een hogere resolutie dan die van de geselecteerde
beeldset (d.w.z. dat de coupe-afstand van het object fijner is dan de coupe-afstand van het beeld).
Hiermee wordt het omkaderen van kleine en/of dunne objecten gemakkelijker, met name in
reconstructieweergaven die loodrecht op de oorspronkelijke beeldcoupes staan.
Het kan nuttig zijn om objecten met een hoge resolutie te creëren, bijvoorbeeld:
• Voor een accurate stereotactische planning waarvoor objecten moeten worden gecreëerd in
reconstructieweergaven
• Voor volumetrische analyse waarbij een accurate vergelijking van verschillende objecten
belangrijk is (zie pagina 151)
• Voor radio/neurochirurgie waar een precieze omkadering van het klinische doelwit in relatie tot
risico-organen vereist is

Objecten met een hoge resolutie maken
U moet eerst bepaalde instellingen definiëren in het tabblad Single Object dat opent door te
klikken op New Object... in het functiegebied. Deze instellingen worden beschreven op de
volgende pagina’s.
Als u de instellingen eenmaal hebt gedefinieerd, kunt u een object creëren met de eerder
beschreven functies (Brush, SmartBrush, Auto Segmentation, enz.).

Schermlay-out

①
②

Afbeelding 81
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Instellingen opgeven voor objecten met hoge resolutie
Nr.

①

Instelling

Slice Distance

Uitleg
Selecteer de gewenste afstand tussen objectcoupes (bijv. 1 mm, 2 mm).
Hiermee kunt u bijv. de objectresolutie instellen, zodat het object een hogere resolutie krijgt dan de oorspronkelijke beeldsetafstand.
OPMERKING. De geselecteerde waarde is een benadering. De software
kiest de dichtstbijzijnde waarde die de oorspronkelijke beeldcoupe-afstand
verdeelt in subcoupes met gelijke tussenruimte. De resulterende coupe-afstand(en) verschilt/verschillen niet meer dan een factor 1,7 dan de geselecteerde waarde. Als bovendien de coupe-afstand van de beeldset varieert
voor verschillende beeldcoupes, zullen de coupe-afstanden van het object
ook variëren. In dit geval wordt het bereik (minimum en maximumwaarden)
weergegeven.
OPMERKING. Als u de coupe-afstanden voor beeldsets wilt zien, ga dan
naar het tabblad Plan Content.
Selecteer uit de volgende opties:
• Patient Orientation: De objectcoupes worden zo uitgelijnd dat ze parallel
zijn aan de standaard anatomische assen van de patiënt. Zo kan de omkadering worden uitgevoerd in werkelijk axiale, coronale en sagittale coupes. Dit geldt zelfs voor beeldensets die zijn gescand met gantry helling,
of beeldensets waarin het coördinatenstelsel werd geherdefinieerd door
lokalisatie of beeldfusie. Aangepaste oriëntaties worden in acht genomen.

②

Object aligned to

• Original Slice Orientation: De objectcoupes worden uitgelijnd met
beeldcoupes, met uitzondering van extra subcoupes die zijn ingevoegd
afhankelijk van de geselecteerde coupe-afstand (zie boven). Bij objecten
met oorspronkelijke coupeoriëntatie kunt u structuren in de oorspronkelijke beeldcoupes zoals die van de scanner komen, intekenen en controleren (mits u de overeenkomstige beeldoriëntatie gebruikt), ongeacht de
feitelijke coupeoriëntatie.
OPMERKING. Richting van patiënt en coupe kan hetzelfde of verschillend
zijn; dit is afhankelijk van de situatie (zie pagina 150).

OPMERKING. De coupe-afstand en objectuitlijning die u in dit dialoogvenster selecteert, komen
overeen met de beeldset waarin u het object aanvankelijk hebt omkaderd.

Objecten en oriëntatie
In de volgende gevallen worden oorspronkelijke beeldcoupes niet uitgelijnd met de
patiëntoriëntatie, als de beeldset is:
• Gescand met gantry-helling
• Gefuseerd met een andere beeldset
• Gelokaliseerd
• Toegewezen aan een aangepaste oriëntatie (zie pagina 57)
OPMERKING. Als het object niet is uitgelijnd met de patiëntoriëntatie of de oorspronkelijke coupeoriëntatie, wordt de betreffende uitlijning weergegeven in het gedeelte Align object to van het
dialoogvenster Properties. Dit is mogelijk het geval voor objecten die zijn gecreëerd buiten de
taak Object Creation, of als de beeldsetoriëntatie is aangepast nadat het object is gecreëerd.
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Objecten vergelijken
De berekende waarden van een object, bijv. volume (weergegeven op het tabblad Plan Content
hieronder) zijn gebaseerd op de objectresolutie.

Afbeelding 82
Als u statistieken wilt vergelijken voor vergelijkbare objecten die zijn gecreëerd in twee
verschillende beeldsets, moeten de objectresolutie-instellingen (coupe-afstand en
objectoriëntatie) voor beide objecten gelijk zijn. Anders zijn de weergegeven waarden niet goed te
vergelijken.

Coupe-afstand wijzigen
Als u de coupe-afstand van een reeds gecreëerd object wijzigt (door het dialoogvenster
Properties te openen, zie pagina 162), wordt het object opnieuw gesampled met de nieuwe
coupe-afstand. Hierdoor kan eventueel de vorm en/of het volume van het object
veranderen. Inspecteer het object zorgvuldig nadat u wijzigingen hebt aangebracht.
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8.5.2

Objecten met hoge resolutie controleren

Algemene informatie
Als u een object met hoge resolutie hebt gecreëerd, kunt u het object controleren in
beeldweergaven Fine. Deze hebben een coupe-afstand die vergelijkbaar is met de coupe-afstand
van het geselecteerde object. Zo kunt u door beeldcoupes bladeren die dichter bij elkaar zijn
(d.w.z. een hogere resolutie hebben) dan in standaardweergaven.
Fijne weergaven zijn alleen effectief wanneer de objectcoupe-afstand kleiner is dan de
coupe-afstand van de oorspronkelijke beeldset.
OPMERKING. Controleer de juistheid van objecten met hoge resolutie op het tabblad Overview.

Objecten weergeven in modus Fine
Stappen
1.

2.

3.

4.

Selecteer het object dat u wilt controleren.
Klik op het tabblad 4 Views of 8 Views op de knop View Orientation om de oriëntatie-opties weer te geven.

Selecteer de richting Axial Fine, Coronal Fine of Sagittal Fine.
De weergave wordt overeenkomstig bijgewerkt.

Blader door de beeldset om het object in elke coupe te bekijken.

OPMERKING. De coupe-afstand in de beeldweergaven Fine correspondeert met de coupeafstand van het geselecteerde object. Als u een ander object selecteert, wordt de weergave Fine
gebaseerd op het nieuw geselecteerde object. Fine-weergaven worden als zodanig aangeduid in
de rechterbovenhoek van elke weergave.
OPMERKING. Objectdetails die zichtbaar zijn in de modus Fine, zijn misschien niet zichtbaar in
standaardweergaven. Denk hieraan wanneer u objecten met hoge resolutie controleert.

152

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

OBJECTCREATIE

8.6

Objecten corrigeren

8.6.1

Objecten wijzigen met de functie SmartShaper

Algemene informatie
Met SmartShaper kunt u desgewenst een reeds gecreëerd object handmatig van vorm
veranderen of verplaatsen.

Wat is SmartShaper?
SmartShaper is een geavanceerde tool voor vervorming van anatomische objecten binnen de
patiënt in drie dimensies. Zoals bij atlasgebaseerde segmentatie een atlasdataset wordt
aangepast aan de patiëntdataset, creëert SmartShaper een raster van onzichtbare
controlepunten op het object dat moet worden aangepast. Het raster van controlepunten wordt
vervolgens automatisch aangepast met elastische vervorming.

Werken met SmartShaper
U kunt interactief de controlepunten duwen of trekken door de instelbare Brush over het
objectgebied te bewegen. Als het raster wordt vervormd, wordt het betreffende object ook
vervormd, aangezien het in alle drie dimensies (axiaal, coronaal, sagittaal) is verbonden met het
raster.
U kunt ook trekken met SmartShaper buiten het object. Dit werkt aangezien de brush de ruimte
vervormt waarin het object is ingebed. Het is te vergelijken met een afbeelding op een ballon. Als
u drukt op of trekt aan de ballon, wordt de afbeelding platgedrukt of uitgerekt.
OPMERKING. SmartShaper is alleen bedoeld voor kleine correcties van randgebieden.

Werken met SmartShaper
Stappen
1.

Selecteer een object uit de lijst in het functiegebied en klik op SmartShaper.

2.

• Als u de weergegeven objecten als omtrek wilt weergeven, activeer dan het selectievakje Contours.
• Pas met de schuifregelaar Brush Size de diameter van de vormfunctie aan. Een diameter van meer dan 3 mm is aan te raden.
- Als u een kleiner formaat kwast kiest, neemt het aantal berekende rasterpunten toe,
en dus ook de gevoeligheid.
- Als u een groter formaat kwast gebruikt, worden de aanpassingen grover.
OPMERKING. SmartShaper werkt misschien niet zoals bedoeld voor kleine kwastformaten. Kleine wijzigingen kunt u beter aanbrengen door plaatselijk de Brush en Eraser toe
te passen.

3.

Als u de objectvorm wilt aanpassen, verplaats dan de muisaanwijzer over het object om de buitenomtrek aan te passen.
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Controleer op het tabblad Overview of het object dat werd gewijzigd door de functie
SmartShaper juist is.
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8.7

Geavanceerde objectmanipulatie

8.7.1

Openen

Geavanceerde functies openen
Stappen
1.

Klik op Advanced Manipulation... in het functiegebied.

2.

Naar gelang het soort objectmanipulatie dat u wilt uitvoeren, selecteert u een van de volgende tabs:
• Scaling (zie pagina 156)
• Logical Operations (zie pagina 158)
• Splitting (zie pagina 160)

OPMERKING. U kunt het gegevensverlies beperken door de resolutie van een object te vergroten
voordat u geavanceerde manipulatie uitvoert.

Objecten controleren
Alle objecten die zijn aangepast met de functies Advanced Manipulation... moeten worden
gecontroleerd door de gebruiker.
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8.7.2

Objecten schalen

Algemene informatie
In het dialoogvenster Scaling kunt u:
• Objecten die u al hebt gemaakt proportioneel schalen en een nieuw object genereren uit het
object dat u van vorm hebt veranderd
• Een prikbordobject creëren dat is gegenereerd uit een bronobject dat u al hebt gecreëerd

Dialoogvenster Scaling

①
②

③

Afbeelding 83
Nr.

Uitleg

①

Lijst bronobjecten

②

Geselecteerd bronobject waarvan het geschaalde object wordt gemaakt

③

Voorbeeld van het geschaalde object op basis van de uitgevoerde objectmanipulatie

OPMERKING. Welke opties beschikbaar zijn in het dialoogvenster Scaling varieert naargelang u
het object vergroot of verkleint, of een prikbordobject creëert.

Objecten vergroten of verkleinen
Stappen
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1.

Selecteer Enlarge Object of Shrink Object in het gedeelte Choose Operation and
Source Object van het dialoogvenster Scaling.

2.

Selecteer in de lijst bronobjecten het object dat u wilt schalen.

3.

In het gedeelte Adjust Parameters definieert u met hoeveel millimeter het object moet
worden vergroot/verkleind.
Standaard wordt het formaat van het object proportioneel aangepast in de richtingen
links-rechts, anterieur-posterieur en hoofd-voet. Klik op het keuzevakje proportional voor
de overeenkomstige richting als u deze instelling wilt deactiveren.
OPMERKING. Als u de waarden definieert in parametervelden die sterk van elkaar verschillen, en de functie Shrink toepast, wordt het resulterende object mogelijk niet weergegeven zoals verwacht. Maar toch is het object correct.
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Stappen

4.

Definieer in het veld Object Name een naam voor het geschaalde object. Ook kunt u een
vooraf ingestelde structuur selecteren in de lijst Structure Type.
OPMERKING. Standaard wordt het nieuwe object vernoemd naar het bronobject en de
geselecteerde bewerking.

5.

Klik op de gewenste kleur voor het object.

6.

Als u een voorbeeld wilt weergeven van het resultaat van het schalen, klik dan op de
voorbeeldweergaven rechts van de tabpagina.

7.

Klik op Generate om het geschaalde object te creëren.

8.

Om uw instellingen te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten, klikt u op Close.
Het geschaalde object wordt nu weergegeven in de lijstweergave in het functiegebied.

Een prikbordobject creëren
Stappen
1.

Selecteer Create Wall in het gedeelte Choose Operation and Source Object van het
dialoogvenster Scaling.

2.

Selecteer uit de volgende opties:
• Klik op Exterior om het prikbordobject buiten het bronobject weer te geven
• Klik op Centered om de grens van het bronobject weer te geven midden in het nieuwe
prikbordobject
• Klik op Interior om het prikbordobject binnen het bronobject weer te geven

3.

Selecteer in de lijst bronobjecten het object waarvan u een prikbordobject wilt creëren.

4.

Definieer in het gedeelte Adjust Parameters de afmetingen in millimeter voor het prikbordobject.

5.

Definieer in het veld Object Name: een naam voor het nieuwe prikbordobject. Ook kunt u
een vooraf ingestelde structuur selecteren in de lijst Structure Type.
OPMERKING. Standaard wordt het nieuwe object vernoemd naar het bronobject.

6.

Klik op de gewenste kleur voor het object.

7.

Als u een voorbeeld wilt weergeven van het resultaat van het schalen, klik dan op de
voorbeeldweergaven rechts van de tabpagina.

8.

Klik op Generate om het prikbordobject te creëren.

9.

Om uw instellingen te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten, klikt u op Close.
Het prikbordobject wordt nu weergegeven in de lijstweergave in het functiegebied.
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8.7.3

Objecten samenvoegen

Algemene informatie
In het dialoogvenster Logical Operations kunt u twee objecten samenvoegen en een nieuw
object creëren uit de twee samengevoegde objecten.

Dialoogvenster Logical Operations

①

②

Afbeelding 84
Nr.

Uitleg

①

Geselecteerde bronobjecten waarvan het nieuwe object wordt gemaakt

②

Voorbeeld van het nieuwe object op basis van de manier waarop de twee bronobjecten
zijn samengevoegd

Objecten samenvoegen
Stappen
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1.

Selecteer in de velden First Operand en Second Operand de twee objecten waarvan u
het nieuwe object maakt.

2.

Selecteer de gewenste bewerking uit de volgende opties:
• Klik op Union om een nieuw object te maken uit twee samengevoegde objecten
• Klik op Intersection om een nieuw object te maken uit de intersectie van twee objecten
• Klik op Subtraction om een nieuw object te maken, door het tweede object (Second
Operand) af te trekken van het eerste object (First Operand)

3.

Definieer in het veld Object Name een naam voor het nieuwe object. Ook kunt u een
vooraf ingestelde structuur selecteren in de lijst Structure Type.
OPMERKING. Standaard wordt het nieuwe object vernoemd naar de geselecteerde bewerking.

4.

Klik op de gewenste kleur voor het object.

5.

Als u een voorbeeld wilt weergeven van het resultaat van het samenvoegen, klik dan op
de voorbeeldweergaven rechts van de tabpagina.

6.

Klik op Generate om het nieuwe object te creëren.
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Stappen
7.

Om uw instellingen te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten, klikt u op Close.
Het nieuwe object wordt nu weergegeven in de lijstweergave in het functiegebied.

OPMERKING. De resultaten voor Union, Intersection en Subtraction kunnen afwijken van de
oorspronkelijke vorm van het object als ze zijn gesegmenteerd in verschillende coupebestanden
en/of met verschillende resoluties.
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8.7.4

Objecten splitsen

Algemene informatie
In het dialoogvenster Splitting kunt u een object dat u in twee delen hebt gecreëerd, splitsen.

Dialoogvenster Splitting

Afbeelding 85

Objecten splitsen
Stappen
1.

Selecteer in de lijst Source Object het object dat u wilt splitsen.

2.

Selecteer de gewenste splitsingoriëntatie voor het zaagvlak:
• Klik op Min Area om vrijelijk de splitsingsoriëntatie zo te definiëren dat de doorsnede
tot een minimum beperkt blijft
• Klik op Axial, Coronal of Sagittal om het object te splitsen volgende de opgegeven oriëntatie

3.
Klik op de knop Object Splitter in de werkbalk op het tabblad Splitting.
4.

Klik op de tabpagina op de gewenste weergave.

5.
Sleep met de muisaanwijzer het groene vierkantje om het zaagvlak in de geselecteerde
oriëntatie aan te passen.
U kunt het vlak ook kantelen door de muisaanwijzer boven of onder het groene vierkant te
bewegen.
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Stappen
6.

Controleer in de weergaven of het object correct is gesplitst.

Gesplitste objecten genereren
Als u hebt vastgesteld dat het object correct is gesplitst, kunt u de twee nieuwe objecten
genereren die worden aangeduid door het blauwe en oranje kader:
Stappen
1.

Definieer in het veld Object Name een naam voor het eerste object.

2.

Klik op de gewenste kleur voor het object.

3.

Klik op Generate Blue of Generate Amber naar gelang het object dat u wilt genereren.
Dit object wordt nu weergegeven in de lijst Source Object.

4.

Herhaal stap 1-3 voor het tweede object.

5.

Om uw instellingen te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten, klikt u op Close.
De nieuwe objecten worden nu weergegeven in de lijstweergave in het functiegebied.
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8.8

Objecteigenschappen

8.8.1

Overzicht

Algemene informatie
Elk object heeft enkele eigenschappen die u hebt gedefinieerd toen u het object creëerde, zoals
kleur, naam, structuurtype, enz. Als u een object hebt gecreëerd, kunt u in het betreffende
dialoogvenster Properties enkele eigenschappen bekijken en aanpassen. Andere eigenschappen
(zoals objectvolume) kunt u bekijken op het tabblad Plan Content.
OPMERKING. Bepaalde objecten (zoals het Cerebrum) hebben speciale weergaveopties als u
Advanced 3D gebruikt (zie pagina 93).

Objecteigenschappen openen

Om het dialoogvenster Properties te openen, klikt u op het eigenschappenpictogram naast het
object in de lijst in het functiegebied.

Dialoogvenster Properties

Afbeelding 86
Onderstaande informatie wordt weergegeven:
• Structuurtype (bijv. uit de atlas).
• Objectnaam.
• Coupe-afstand en uitlijning object: Met deze instellingen kunt u objecten van hoge resolutie
creëren wanneer een nauwkeuriger omkadering vereist is.
• Kleur en ondoorzichtigheid object.
• De knop Prepare for Export... om bepaalde instellingen voor het exporteren van objecten te
definiëren (zie pagina 166).
Deze instellingen worden uitvoerig beschreven op pagina 134.
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Objecteigenschappen op het tabblad Plan Content

①

②

Afbeelding 87
Wanneer u een object selecteert aan de linkerkant van het dialoogvenster ①, worden de
eigenschappen weergegeven aan de rechterkant van het dialoogvenster ②.
Onderstaande informatie wordt weergegeven:
• Objectnaam.
• Beeldset waarin het object is aangemaakt.
• Objectvolume.
• Coupe-afstand object.
• Pixelformaat object.
• Volumetrische meetinformatie: Hier kunt u een andere beeldset selecteren om volumetrische
meetinformatie voor het object weer te geven op basis van die beeldset
• Met de knop Copy to Clipboard onder aan het tabblad Plan Content: kunt u de
objectgegevens kopiëren naar het Windows-klembord, bijvoorbeeld om de gegevens over te
brengen naar een extern bestand

Vorm en volume van object
De waarde voor Volume wordt berekend door iPlan op basis van beeldkwaliteit,
beeldresolutie, coupedikte, enz., en kan verschillen van het werkelijke volume van het
omkaderde object.
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8.9

Extra functies

8.9.1

Extra opties voor het creëren van objecten

De functie Auto Fill gebruiken
Opties

Als u automatisch opvullen wilt inschakelen voor een ruimte die u
omsluit door er met de functies Brush, SmartBrush, of SeedBrush, wordt het keuzevakje Auto Fill ingeschakeld.

Om de omsloten ruimte weer te geven omkaderd volgens het
kwastformaat deactiveert u het selectievakje Auto Fill.

De functie Countours gebruiken
Opties

Als u zowel de functie Brush/Eraser als alle gecreëerde objecten wilt weergeven als omtrek, activeert u het keuzevakje Contours.

Als u de functie Brush/Eraser en alle gecreëerde objecten wilt
weergeven met de geselecteerde kleur, schakelt u het selectievakje Contours uit.

OPMERKING. Deze functie is beschikbaar wanneer u de functies Brush, Eraser, SmartBrush,
en SeedBrush gebruikt.
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Objecten wissen
Met de functie Eraser kunt u handmatig informatie verwijderen uit gecreëerde objecten.
Stappen
1.

Klik op Eraser.

Klik op de afbeelding, houd de muisknop ingedrukt terwijl
u de muisaanwijzer verplaatst totdat het gewenste gebied is verwijderd ①.

2.

①

Objecten verwijderen
Stappen
1.

Selecteer het object in de lijst.

2.

Klik op Remove.
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8.10

Objecten voorbereiden voor export

8.10.1

Objecten voorbereiden

Algemene informatie
Als de objectplanning is voltooid, kunt u alle objecten voorbereiden voor export. Dit is nuttig
wanneer u objecten exporteert voor navigatie of om te gebruiken met bijv. iPlan RT Image.
Deze stap is vereist als:
• Het object niet de standaardcoupe-afstand en/of de oorspronkelijke coupeoriëntatie heeft
• U van plan bent een andere beeldset te selecteren om het object daarheen te exporteren

Objecten voorbereiden voor export
Stappen
1.

Klik in de lijst in het functiegebied op het eigenschappensymbool naast het object.

2.

Klik in het dialoogvenster Properties op Prepare for Export... om het dialoogvenster Export Prep. te openen.

3.

Selecteer de objecten die u wilt exporteren naar de geselecteerde beeldset.
OPMERKING. Dit symbool geeft aan dat het betreffende object een klein volume heeft en
dat de objectvorm aanzienlijk kan veranderen tijdens de export.

4.

Selecteer het beeld dat u wilt exporteren.

5.

Klik op OK om de selectie te bevestigen.

Objecten controleren
Wanneer u uw selectie hebt bevestigd met OK, wordt het object opnieuw gesampled naar
de oorspronkelijke coupeoriëntatie. Hierdoor kan eventueel de vorm en/of het volume van
het object veranderen. Inspecteer het object zorgvuldig in de beeldweergaven.
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9

GEAVANCEERDE
OBJECTPLANNING

9.1

Inleiding

9.1.1

Overzicht

Algemene informatie
Met Advanced Object Planning kunt u een object selecteren dat gesegmenteerd is met behulp
van de planningtaak Object Creation en dit bijvoorbeeld spiegelen van de ene zijde van de
patiëntanatomie naar de te behandelen zijde.
U kunt vervolgens de positie van het gespiegelde object in de beeldweergaven nauwkeurig
instellen.
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Inleiding

9.1.2

Functies geavanceerde objectplanning

Hoofdscherm

Afbeelding 88

Functieoverzicht

168

Functie

Uitleg

Zie

Lijstkader

Lijsten met objecten die zijn gemaakt met behulp van Object
Creation, en objecten die u daar in deze planningstaak aan
toevoegt. Hier kunt u de zichtbaarheid, kleur en de eigenschappen van de objecten wijzigen.

Pagina 55

Mirror

Een spiegelbeeld maken van een object dat werd gesegmenteerd met behulp van Object Creation.

Pagina 169

Remove

Een object verwijderen uit de beeldset.

Pagina 173

Coarse

Een object positioneren in de beeldset met behulp van grote
aanpassingen.

Pagina 171

Fine

Een object positioneren in de beeldset met behulp van kleine
aanpassingen.

Pagina 171

Position

Stel de positie van een punt in waar omheen het object gedraaid kan worden. Om het midden van een rotatiepunt voor
een object vast te stellen, gebruikt u het vergrootglaspictogram.

Pagina 172

Resetten

De positie van een rotatiepunt opnieuw instellen.

Pagina 172

Bone in 3D

Een botoppervlak in de 3D-weergave weergeven. (Niet beschikbaar voor geavanceerde 3D-visualisaties.)

Pagina 173

Show grid

Een raster in de beelden weergeven om de objecten te meten.

Pagina 173
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9.2

Objecten plannen

9.2.1

Objecten spiegelen

Algemene informatie
Met de functie Mirror kunt u een gesegmenteerd object tijdens Object Creation spiegelen aan de
bijbehorende beeldset aan de te behandelen zijde.

Voordat u begint
Om ervoor te zorgen dat een gesegmenteerd object symmetrisch wordt gespiegeld op de
behandelingszijde, maakt de software gebruik van het midden-sagittale vlak als referentievlak.
Zorg er voordat u objecten spiegelt, voor dat het beeld correct is uitgelijnd in de weergave. U kunt
indien nodig het beeld opnieuw uitlijnen in de planningstaak View and Adjustment (zie pagina
67).

Hoe spiegelt u een object
Stappen
1.

Selecteer het te spiegelen object in de lijst met objecten in het gedeelte Objects.

2.

Klik op Mirror.
Het gespiegelde object wordt toegevoegd aan de lijst in het gedeelte Objects, en wordt
automatisch zo in de beeldset geplaatst, dat het een spiegelbeeld is van het oorspronkelijke object.

Weergeven in de Beeldweergaven

①

②

Afbeelding 89
Nr.
①

Uitleg
Oorspronkelijk object
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Nr.
②

Uitleg
Gespiegeld object

Objecten inspecteren
Wanneer u een object spiegelt, kan dat ertoe leiden dat de objectvoxels in de gegevens
opnieuw worden gesampeld. Dat kan leiden tot verlies van voxelinformatie, wat weer kan
leiden tot een vorm of volume die verschilt van het oorspronkelijke object. U moet
gekopieerde of gespiegelde objecten zorgvuldig inspecteren.
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9.2.2

Objecten positioneren

Een object met behulp van ruwe aanpassingen verplaatsen

②

①

Afbeelding 90
Stappen

1.

Selecteer een object in de lijst in het gedeelte Objects (elk object kan opnieuw worden
gepositioneerd).
Er wordt een blauw draadkruis op het bijbehorende object weergegeven, dat het midden
van de rotatie van het object vertegenwoordigt.

2.

Klik op Coarse.

3.

U kunt het object omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen door de cursor in
de buurt van het middelpunt te plaatsen tot het muissymbool wordt weergegeven als een
hand en het object vervolgens naar de gewenste positie ① te slepen.

4.

U kunt het object rond het middelpunt roteren door de cursor buiten het middelpunt te
plaatsen tot het muissymbool wordt weergegeven als een hand met een pijl, en vervolgens de rotatie naar wens ② aan te passen.

Hoe verplaatst u een object met behulp van fijne aanpassingen

①

②
Afbeelding 91
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Stappen

1.

Selecteer een object in de lijst in het gedeelte Objects (elk object kan opnieuw worden
gepositioneerd).
Er wordt een blauw draadkruis weergegeven dat het midden van de rotatie van het bijbehorende object vertegenwoordigt.

2.

Klik op Fine.

3.

Om het object naar boven, beneden, naar links of rechts te bewegen, plaatst u de punt
van de muis op de rand van de beeldweergave (bovenkant, onderkant, links of rechts) en
klik met het pijlsymbool ①.

4.

Om het object rond het centrum van rotatie te roteren, plaatst u de punt van de muis op
de hoekrand van de beeldweergave en klik met het gebogen pijlsymbool ②.

Hoe positioneert u het centrum van rotatie
U kunt voor elk object het centrum van rotatie opnieuw positioneren (blauw draadkruis).
Stappen
1.

Selecteer een object in de lijst in het gedeelte Objects.

2.

Klik op Position.
Het centrum van rotatie voor het geselecteerde object wordt nu in geel weergegeven.

3.

Klik rechtstreeks op de 2D-afbeelding of de 3D-afbeelding om het centrum van rotatie op
het gewenste punt in het object te plaatsen.
OPMERKING. Met behulp van de functies Coarse of Fine kunt u het object vervolgens
roteren rond het nieuwe centrum van rotatie.

Het centrum van rotatie vinden
Stap
U kunt het rotatiecentrum van het geselecteerde object vaststellen en in het midden van
het beeld weergeven door op het vergrootglaspictogram te klikken (rechts naast de
knop Position).

Hoe kunt u het centrum van rotatie resetten
Stap
Klik op Reset om het centrum van rotatie terug te zetten naar het midden van het object.
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9.2.3

Extra functies

Bot weergeven in 3D-weergave
U kunt een botoppervlak activeren op basis van de CT-beelden in de 3D-weergave.
Stap
Om het botoppervlak weer te geven, vinkt u het selectievakje Bone in 3D aan in het gedeelte
Objects.
Als dit is uitgeschakeld wordt een standaard 3D-model (met zacht weefsel) weergegeven.
OPMERKING. Zie pagina 80 voor een voorbeeldweergave.

Hoe geeft u een rooster weer
U kunt een rooster in de 2D-weergaven activeren en gebruiken om bijvoorbeeld objecten te meten
die u wilt spiegelen. De maatvergroting van het rooster varieert afhankelijk van de zoomfactor.

Afbeelding 92
Stap
Selecteer het selectievakje Show grid in het gedeelte Objects.

Objecten verwijderen
Stappen
1.

Selecteer het object in de lijst.

2.

Klik op Remove.
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10 TRAJECTPLANNING
10.1

Trajectplanning functies

10.1.1

Overzicht

Algemene informatie
Met Trajectory Planning kunt u mogelijke routes voor medische instrumenten op de gescande
afbeeldingen plannen.

Hoofdscherm

Afbeelding 93

Beschikbare functies
Functie

Uitleg

Lijstkader

Dit vermeldt trajecten die u aan de beeldset hebt toegevoegd.
Vanaf hier kunt u de zichtbaarheid, kleur en de eigenschapPagina 55
pen van de trajecten wijzigen.

New Trajectory...

Een traject aan een beeldset toevoegen.

Pagina 177

Remove

Een traject verwijderen uit de beeldset.

Pagina 180

Duplicate

Een bestaand traject dupliceren.

Pagina 178
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176

Functie

Uitleg

Zie

Parallel...

Een traject creëren dat parallel loopt aan een bestaand traject.

Pagina 179

Target

Positioneer of plaats het doelpunt van het traject.

Pagina 177

Entry

Positioneer of plaats de vermelding van het traject.

Pagina 177
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10.2

Trajecten maken

10.2.1

Toevoegen en positioneren van nieuwe trajecten

Trajecten toevoegen
Stappen
1.

Klik op New Trajectory... om het dialoogvenster Properties te openen (zie pagina 55).

2.

Vul in het veld Name een naam in voor het traject.
OPMERKING. Als u een traject geen naam geeft, wordt het als Trajectory aan de lijst
toegevoegd en voorzien van een volgnummer.

3.

Definieer in het veld Diameter een diameter voor het traject (in millimeters).

4.

Selecteer een kleur voor het traject.

5.

Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en om het traject aan de lijst toe te voegen in
het functiegebied.

Trajecten benoemen
Geef elk traject een unieke naam zodat het duidelijk kan worden herkend.

Trajecten positioneren
Stappen
1.

Selecteer het traject in de lijst in het functiegebied.

2.

Klik op de knop Target en klik daarna op het beeld om het doelpunt te plaatsen.
Het doelpunt wordt als een draadkruis in de afbeelding weergegeven.

3.

Klik op de knop Entry en klik daarna op het beeld om het ingangspunt te plaatsen.
Het ingangspunt wordt als een cirkel weergegeven en het traject vanaf het ingangspunt
tot het doelpunt wordt in de afbeelding weergegeven.
Voorbeelden van weergegeven trajecten worden getoond op pagina 181.
OPMERKING. U kunt ook de punten op de oppervlakken van 3D-structuren in 3D-weergaven positioneren. Als u eindpunten en beginpunten in de 3D-weergave positioneert,
dient u het traject in de 2D-weergave te verifiëren.

OPMERKING. Om punten te herpositioneren, kunt u ook de muisaanwijzer gebruiken om de punt
naar de gewenste positie te verslepen.

Trajecten bekijken
Nadat u een traject hebt toegevoegd, kunt u het traject in de beeldweergaven bekijken en
verifiëren, zoals beschreven in pagina 184.
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10.2.2

Trajecten dupliceren

Voordat u begint
U moet minimaal één gepland traject in het behandelplan hebben.

Het creëren van duplicaattrajecten
Stappen
1.

Selecteer een eerder gedefinieerd traject in de lijst in het functiegebied.

2.

Klik op Duplicate om het traject aan de lijst in het functiegebied toe te voegen.
OPMERKING. Standaard krijgt het traject de naam van het bestaande traject, gevolgd
door Clone, en voorzien van een volgnummer.

Gedupliceerde trajecten
Gedupliceerde trajecten worden boven op het oorspronkelijke traject geplaatst. Met de toetsen
Target en Entry kunt u het nieuwe traject opnieuw positioneren (zie pagina 177).
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10.2.3

Parallelle trajecten creëren

Voordat u begint
U moet minimaal één gepland traject in het behandelplan hebben.

Het creëren van een parallel traject
Stappen
1.

Klik op New Trajectory... om het dialoogvenster Properties te openen (zie pagina 55).

2.

Definieer de naam, de diameter en de kleur voor het traject, zoals beschreven in pagina
177.

3.

Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en om het traject aan de lijst toe te voegen in
het functiegebied.

4.

Definieer een doelpunt of een ingangspunt voor het traject (zie pagina 177).

5.

Klik in het functiegebied op Parallel... nadat het doel- of inbrengpunt gepositioneerd is.

6.

Selecteer in het tabblad Trajectories het bestaande traject dat als basis voor het parallelle traject
moet worden gebruikt. Definieer de lengte voor het
traject.
Open het dialoogvenster Properties voor het definiëren van de naam, de diameter en de kleur voor
het traject, en selecteer de beeldset.

7.

Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en om het traject aan de lijst toe te voegen in
het functiegebied.
Het nieuwe traject wordt weergegeven in de afbeelding, parallel aan het oorspronkelijke
traject.
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10.2.4

Extra functies

Het verwijderen van trajecten
Stappen
1.

Selecteer het traject in de lijst.

2.

Klik op Remove.

Doel- en ingangspunten vinden
Stappen
1.
2.

180

Selecteer het traject in de lijst.
Klik op het symbool vergrootglas op de knop Target of Entry.
Het relevante punt wordt nu getoond in het midden van de weergave.
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10.3

Trajectweergave en verificatie

10.3.1

Trajectweergave

Mogelijke weergaven
De weergave van het begin- en eindpunt van het traject in de beeldweergave worden
vertegenwoordigd door verschillende identificaties, afhankelijk van hun relatieve locatie ten
opzichte van de huidige weergegeven coupe/reconstructie.

④

⑤

⑥

⑧
⑦
③
②
①

⑨

Afbeelding 94
Nr.

Gepland punt

①

Binnen het vlak

②

In de buurt van het vlak

③

Buiten het vlak

④

Volledige grootte

⑤

Halve grootte

⑥

Punt

⑦

Trajectroute

⑧

Weergavepunt

⑨

Coupe/reconstructie midden

Trajectindicatoren
De indicator van het snijpunt (benadrukte gedeelte van het traject) is niet gerelateerd aan
de scandikte of de feitelijke penetratie van het weefsel. De feitelijke penetratie van het
weefsel kan worden bepaald met de Probe View.
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De getoonde diameter voor het traject vertegenwoordigt de doorsnede van de
trajectcilinder met de huidige coupe/reconstructie.

Voorbeeldweergaven

①

②

③

④

⑤

⑥

Afbeelding 95
Nr.

Weergave

Uitleg

①

Beginpunt

Het beginpunt van het traject

②

Enkel, dikke lijn

De begin- en eindpunten van het traject bevinden zich in de
weergegeven coupe (d.w.z. het traject ligt binnen het coupevlak)

③

Stippellijn met dik middenstuk

Het traject passeert langs het huidige coupevlak, hoewel de
begin- en eindpunten zich in andere coupes bevinden
Het dikke middenstuk geeft het punt aan waar het traject deze
coupe binnentreedt

④

Stippellijn met dikke punt
bij begincirkel

Het beginpunt van het traject bevindt zich in deze coupe, hoewel het doelpunt zich in een andere coupe bevindt
De dikke punt van het traject geeft het punt aan waar het traject deze coupe binnentreedt

⑤

Stippellijn met dikke punt
bij doelpunt

Het doelpunt van het traject bevindt zich in deze coupe, hoewel het beginpunt zich in een andere coupe bevindt
De dikke punt van het traject geeft het punt aan waar het traject deze coupe binnentreedt

⑥

Doelpunt

Het doelpunt van het traject

Trajecten in beeldsets
Elk traject is aan de coupeset gekoppeld waarin het doelpunt is geplaatst.
U kunt een traject aan een andere beeldset koppelen door een beeldset te selecteren en het
doelpunt naar deze set te verplaatsen.
U kunt controleren aan welk coupebestand een traject is gekoppeld door het traject in het tabblad
Plan Content te selecteren en de informatie van de bijbehorende eigenschappen te bekijken die
weergegeven wordt aan de rechterkant van het tabblad.

182

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

TRAJECTPLANNING

Als u de coupeset vervolgens wijzigt, of het samenvoegen van beelden na het positioneren
van een traject wijzigt, dient u de nauwkeurigheid ervan te controleren.
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Trajectweergave en verificatie

10.3.2

Trajecten verifiëren

Algemene informatie
De Probe View is handig voor het verifiëren van trajecten. Dit tabblad geeft beeldcoupes weer
vanuit het gezichtsveld van de trajecthoek (oblique hoek). Hiermee kunt u de volledige route van
het traject zien en voorkomen dat er kritische structuren worden gepenetreerd.
Alle geplande trajecten moeten in de beeldweergaves worden geverifieerd, bijv. met de
tabbladen Probe View of Overview.

Trajecten verifiëren
Stappen
1.

2.

Activeer de knop Scrolling.
Blader door de scanreconstructies langs de as die is aangegeven door het patiëntensymbool (getoond linksonder van de beeldweergave).
De afstand vanaf het weergavevlak tot het doelpunt wordt weergegeven rechtsonder in
de weergave van het tabblad Probe View.

OPMERKING. U kunt trajecten ook controleren met behulp van de knop Pan and Recenter (zie
pagina 198).

Trajectweergave in de Sondeweergave
Onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld van trajectverificatie in de Probe View, waar het
traject een bloedvat penetreert.

Afbeelding 96
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Trajectweergave in een coupeweergave
Onderstaande afbeelding toont hetzelfde traject als in de vorige afbeelding, maar dan gepland in
de tabbladpagina 4 Views. Hier is de laterale penetratie van het bloedvat door het traject
betrekkelijk moeilijk te zien.

Afbeelding 97
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Trajectweergave en verificatie
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11 WERKBALKFUNCTIES
11.1

Inleiding

11.1.1

Overzicht

Algemene informatie
De werkbalk (rechts van het planninggebied) heeft algemene functies die gebruikt kunnen worden
bij het creëren van een behandelplan.
De beschikbaarheid van de werkbalkfuncties is afhankelijk van de huidige taak, en het type
scanbeeld dat wordt weergegeven.

Werkbalkfuncties activeren
Zodra u een werkbalktoets aanklikt om de bijbehorende functie te activeren, kleurt de toets geel.
Inactieve toetsen zijn blauw.
OPMERKING. Een werkbalktoets kan grijs vervaagd zijn, d.w.z. dat deze niet van toepassing is
op de geladen data.
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Een beeldset selecteren

11.2

Een beeldset selecteren

11.2.1

Overzicht

Algemene informatie
Met de coupe- en beeldsetselectiefunctie kunt u beelddata selecteren die in de beeldweergaven
moeten worden getoond.

Toegang tot selectie
Stap
Klik op Slice and Image Set Selection.
Het dialoogvenster Set Selection wordt geopend.

Dialoogvenster Set Selection

②

①

③

Afbeelding 98

Het selecteren van beelden
Stappen
1.

2.

3.
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Selecteer in de lijst met beschikbare beeldsets ②, de beeldset die u wilt weergeven.
Om beschikbare beeldcoupes te bekijken gebruikt u de scrollbalk in de linkerweergave
①.
U kunt ook de muisaanwijzer in de rechterbeeldweergave plaatsen ③ om door de individuele coupes te scrollen.
Klik op OK om uw selectie te bevestigen en de coupes in de beeldweergaven in het planninggebied te tonen.
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11.3

Algemene opties

11.3.1

Overzicht

Algemene informatie
Met behulp van de functie Options kunt u de weergave en oriëntatie van de beelden in de
beeldweergaven aanpassen.

Toegang tot weergaveopties
Stap
Klik op Options om het tabblad Viewing options te openen.

Tabbladen opties

①

②

③

Afbeelding 99
Tabblad

Zie

①

Viewing Options

Pagina 190

②

3D Thresholding

Pagina 194

③

3D Clipping

Pagina 195

Nr.

OPMERKING. De beschikbare tabbladen zijn afhankelijk van de planningstaak waarin u zich
bevindt.
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11.3.2

Weergaveopties

Tabblad Weergaveopties

②

①

③
④

Afbeelding 100
Nr.

Optie

Zie

①

Image Display

Pagina 190

②

3D Objects

Pagina 191

③

3D Plane View Options

Pagina 191

④

Measurements

Pagina 192

Image Display

Afbeelding 101
Opties
Wanneer Use image interpolation geactiveerd is, interpoleert de software de pixels van de
scanbeelden, waardoor een verbeterde beeldweergave ontstaat.
Kies uit de opties Display Orientation de oriëntatie om mee te werken die uw voorkeur heeft, of
de beeldoriëntatie die overeenkomt met de geplande oriëntatie van de patiënt op de operatietafel.
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3D Objects

Afbeelding 102
Opties
Selecteer Show 3D objects in 2D views om een driedimensionale weergave in 2D-weergaven
van objecten in te schakelen (bijv. gecreëerd met de planningstaak Object Creation).

Schakel Show only contours in als u 3D-objecten alleen
als omtrekken wilt weergeven (linkerbeeld). Wanneer gedeactiveerd worden de 3D objecten ingevuld getoond
(rechter beeld).

Selecteer Show Trajectory Diameter om het traject volgens de tijdens trajectplanning gedefinieerde diameter te tonen (zie pagina 177).
Selecteer uit de volgende Contour Thickness-opties om de breedte van objectomtrekken te definiëren:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Afbeelding 103
Selecteer uit de volgende opties om het overeenkomende vlak in 3D weergaven te tonen:
• Axial Plane
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• Coronal Plane
• Sagittal Plane

Afbeelding 104
OPMERKING. Controleer of Planes geactiveerd is met behulp van de toets View Types (zie pagina 74) om de resultaten te zien.

Measurements: Lineaal tonen

Afbeelding 105
Stap
Selecteer Display ruler in 2D views om een schaal (in millimeters) te activeren, rechts van de
axiale, coronale en sagittale beeldweergaven.

192

Softwarehandleiding Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

WERKBALKFUNCTIES

Measurements: Coördinatenstelsel

Afbeelding 106
U kunt in het vervolgkeuzelijst Coordinate System het coördinatenstelsel selecteren dat gebruikt
wordt tijdens de functies Measure Distances, Measure Angles (zie pagina 207) of Measure
Values/Hounsfield Unit (zie pagina 205).
OPMERKING. De weergave van het geselecteerde coördinatenstelsel wordt beschreven op
pagina 206. Op de volgende pagina worden coördinaatstelselopties beschreven.

Opties coördinaatstelsel
Optie

Uitleg

No Coordinates

Er worden geen coördinaten weergegeven

AC/PC

Het coördinaatstelsel wordt uitgelijnd met het AC/PC systeem zoals gedefinieerd in AC/PC lokalisatie

DICOM

Coördinaatstelsel volgens DICOM standaard

IEC61217

Coördinaatstelsel volgens IEC 61217

Headring

Coördinaatstelsel volgens hoofdring/lokalisator combinatie

Brainlab Image
Set

Brainlab intern coördinatenstelsel

RTOG

Coördinatenstelsel volgens RTOG
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11.3.3

3D Thresholding

Algemene informatie
In dit tabblad kunt u de drempelwaarde voor het bereik van grijswaarden definiëren die worden
gebruikt voor de berekening van het 3D-model van de geselecteerde beeldset.
Afhankelijk van de beeldset worden de waarden als volgt weergegeven:
• CT: Hounsfieldeenheden (HU)
• MR en SPECT: grijswaarden
• PET: Standardized uptake values (SUV) - gestandaardiseerde uptakewaarden
OPMERKING. Meer informatie over deze waarden vindt u op pagina 205.

Definiëren van de drempelwaarde

Afbeelding 107
Stappen

1.

Gebruik de volgende opties om de drempelwaarde aan te passen:
• Gebruik de schuifbalk in de indelingsfunctie (rechtsonder op het scherm).
• Voer de waarde in, in het veld Threshold HU onder de indelingsfunctie.
• Selecteer het voorgedefinieerde drempelwaardetype uit de vervolgkeuzelijst (Skin of
Bone, alleen beschikbaar voor CT-beeldsets).

2.

Voor het creëren van een voorbeeld van het 3D-model, klikt u op de knop weergave bijwerken linksonder op het scherm.

Resetten van de drempelwaarde
Stap
Klik, om de drempelwaarde naar de standaard huid/bot waarde te resetten, op de
knop Reset Threshold in het dialoogvenster 3D Thresholding.
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11.3.4

3D Clipping

Algemene informatie
In dit tabblad kunt u dat deel van het beeld dat moet worden weergegeven in de beeldweergaven
definiëren door middel van:
• Het plaatsen van een kader om een deel van het beeld dat u wenst uit te sluiten van de 3Dweergave (Enable Clipping Range).
• Exclusie van een kwadrant van het 3D-model om een doorsnede van de beeldset weer te
geven (Enable Cubic Cut (Inschakelen vierkant uitsnijden)).

Een clipping bereik definiëren

Afbeelding 108
Stappen
1.

2.

Klik op Enable Clipping Range.
Er wordt een blauw kader weergegeven in de bovenste beeldweergaven.
Indien dit nog niet is ingeschakeld, klikt u op de knop Adjust Clipping Range/Cubic Cut in de werkbalk.

3.

Plaats de muisaanwijzer over het kader en pas deze zodanig aan dat het gebied dat van
de 3D weergave moet worden uitgesloten omgeeft.

4.

Voor het creëren van een voorbeeld van het 3D-model, klikt u op de knop weergave bijwerken linksonder op het scherm.
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Een kubussnede definiëren

Afbeelding 109
Stappen
1.

2.

196

Klik op Enable Cubic Cut.
Er wordt een blauw kader weergegeven in de bovenste beeldweergaven.
Indien dit nog niet is ingeschakeld, klikt u op Adjust Clipping Range/Cubic
Cut in de werkbalk.

3.

Selecteer een kwadrant dat van de 3D weergave moet worden uitgesloten:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4.

Klik op een hoek van het kwadrant en pas de hoeken aan om het gebied dat van de 3D
weergave moet worden uitgesloten te definiëren.

5.

Voor het creëren van een voorbeeld van het 3D-model, klikt u op de knop weergave bijwerken linksonder op het scherm.
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11.4

Beelden weergeven

11.4.1

Bladeren en scrollen door beelden

Algemene informatie
De blader- en scrollrichting komt overeen met de geselecteerde weergaveoriëntatie (zie pagina
190) en wordt uitgedrukt door het patiëntsymbool in de linkerbenedenhoek van de weergave.

Door coupes bladeren
De knoppen Browse Slice en Browse Slices zijn beschikbaar in weergaven die oorspronkelijke
beeldcoupes of gereconstrueerde coupes tonen (zie pagina 57).
Opties
Klik op Browse Slice om met één coupe verder of terug te gaan.

Klik op Browse Slices om verder of terug te gaan met 3 of 7 coupes (bijv. op
de tabbladen 4 Views of 8 Views).

Scrollen door beelden
De scrollfunctie varieert afhankelijk van het geselecteerde tabblad:
• Depth Scrolling: Gebruik deze knop in reconstructieweergaven om door de
scanreconstructies te scrollen.
• Slice Scrolling: Gebruik deze knop om in coupeweergaven te scrollen door beschikbare
coupes (hetzelfde als de functie door coupes bladeren).
Stappen
1.

Klik op de scrollknop om te activeren.

2.

Houd de linker muisknop ingedrukt en beweeg de muisaanwijzer omhoog of omlaag op
het geselecteerde beeld om de gewenste diepte of coupe weer te geven.

3.

Klik weer op de knop om de functie uit te schakelen.

OPMERKING. De oorspronkelijke coupe-afstand verschilt van de coupe-afstand die voor
reconstructies wordt gebruikt.
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11.4.2

Pannen en opnieuw centreren

Algemene informatie
Met de functie Pan and Recenter kunt u:
• Specifieke vlakken in de beeldset bekijken
• Het beeld slepen om een bepaald gebied beter te onderzoeken

Pannen en hercentreren gebruiken
Stappen
Klik op Pan and Recenter voor weergave van verticale en horizontale vlakken
die door blauwe lijnen op de beelden worden aangewezen.

1.

2.

• Om een specifiek vlak te zien, klikt u met de muisaanwijzer op een lijn (dat een vlak
voorstelt) en sleept u het naar het gewenste gebied.
• Om vlakken tegelijk te verplaatsen, klikt u op het intersectiepunt van beide lijnen en
sleept u de lijnen naar de gewenste positie.
De weergave wordt naar de nieuwe positie opnieuw gecentreerd.

3.

Om een bepaald gebied in het beeld te onderzoeken, plaatst u de muisaanwijzer op het
beeld (muisaanwijzer wordt voorgesteld als een handje) en sleept u dit beeld naar de gewenste positie.
U kunt ook de functie Zoom In gebruiken (zie pagina 199) in combinatie met de panningfunctie om het beeld beter te kunnen onderzoeken.

4.

Klik weer op de knop om de functie uit te schakelen.

Aanvullende methoden voor het centreren van weergaven
Opties
Als u op het "vinden" symbool klikt zal de weergave naar het punt worden gecentreerd dat in het functiegebied geselecteerd is.
OPMERKING. Het pictogram "vinden" is beschikbaar tijdens planning
van registratiepunten en traject.
Dubbelklik rechtstreeks op het item dat in de lijst in het functiegebied
wordt getoond om de weergave overeenkomstig te centreren. In trajectplanning kunt u bijvoorbeeld de weergave centreren naar het target of
het beginpunt.
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11.4.3

Zoomen van beelden

Zoomen
knop

Uitleg
Als u op Zoom In klikt, wordt ingezoomd op het weergegeven beeld.
Inzoomen op een specifiek interessegebied:
• Plaats de muisaanwijzer op het gebied
• Hou de linker muisknop ingedrukt en sleep om een selectiekader te openen
• Laat de muisaanwijzer los om het ingezoomde interessegebied te tonen
Door op Zoom Out te drukken, krijgt u een overzicht van het gehele beeld.

OPMERKING. Door op de rechter muisknop te klikken in de weergave in Zoom In zal de modus
uitzoomen. Door met de rechtermuisknop in Zoom Out te drukken, wordt de modus ingezoomd.
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Windowing

11.5

Windowing

11.5.1

Basiswindowing

Algemene informatie
U kunt de windowing-instellingen aanpassen om de grijswaardendistributie in weergegeven
beelden aan te passen ter verbetering van de zichtbaarheid of het contrast van structuren.
U kunt de windowing-instellingen in axiale, sagittale en coronale weergaven aanpassen.

Windowing-instellingen aanpassen
Stappen

1.

Klik op de knop Windowing om het in te schakelen.

2.

Om huidige instellingen weer te geven, klikt u op de weergave en houdt u
de linkermuisknop ingedrukt om een indelingsfunctie weer te geven.
OPMERKING. De indelingsfunctie verdwijnt zodra de muisknop weer wordt
losgelaten.

3.
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Klik weer op de knop om de functie uit te schakelen.
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11.5.2

Geavanceerde windowing

Algemene informatie
De functie Advanced Windowing biedt geavanceerde opties voor het aanpassen van de
grijswaardenverdeling zodat het gemakkelijker wordt om botstructuren of markeerpunten van
zacht weefsel te onderscheiden.
Afhankelijk van de beeldset worden de waarden als volgt weergegeven:
• CT: Hounsfieldeenheden (HU)
• MR en SPECT: Grijswaarden
• PET: standardized uptake values (SUV) - gestandaardiseerde uptakewaarden
OPMERKING. Meer informatie over deze waarden vindt u op pagina 205.

Activeren van geavanceerde windowing
Stap

Klik op Advanced Windowing om het dialoogvenster Windowing te openen.

Schermlay-out

①

⑨
⑧

②

③
④
⑤
⑥
⑦

Afbeelding 110
OPMERKING. Gedurende beeldfusie (zie pagina 115) zijn twee tabbladpagina’s Windowing
Amber en Windowing Blue beschikbaar waarmee u individuele windowing-instellingen voor elke
beeldset kunt definiëren.
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Schermuitleg
Nr.

Gebied

Uitleg

①

Current beeld

Oorspronkelijke coupe van de huidige beeldset.

②

Preview

Preview van de gemodificeerde coupe na uw aanpassingen.

③

Functie "WindoToepassen van grijswaarden uit een specifieke regio van de beeldset op
wing Region of
de gehele beeldset.
Interest"
Opties kleurschema
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

④

Color Tables

⑤

Selecteer vooraf gedefinieerde windowing-waarden:
• Current Windowing: Reset windowing-instellingen naar die u de eerste keer in dit dialoogvenster hebt gedefinieerd
• Radiology Defined: Toepassen van instellingen die gedefinieerd werPredefined
den bij verkrijgen
Windowing Settings
• Bone: Instellingen toepassen om zacht weefsel te vervagen en bot
duidelijker weer te geven (alleen CT beeldsets)
• Full Range: Het volledig bereik van grijswaarden/Hounsfieldeenheden
die door de scanner werd verkregen toepassen

⑥

Hiermee kunt de kleurenweergave omkeren, waarbij de standaardinstelKeuzevakje "In- ling wordt omgekeerd zodat bijvoorbeeld lucht wit en bot in zwart wordt
verse"
weergegeven. Dit is handig om het contrast te verbeteren voordat u objecten creëert (zie pagina 131).

⑦

Level & Width
schuifregelaars

Pas het niveau en de breedte van grijswaarden aan.

⑧

Mappingfunctie

Biedt een grafische weergave van de Hounsfiel unit/grijswaardenverdeling in de beeldgegevens.

⑨

Keuzevakje
"Zoom"

Beperkt de grafische weergave van de Hounsfiel unit/grijswaardedistributie tot een specifiek gebied.

Het niveau en de breedte van grijswaarden aanpassen
Opties
Aanpassen van beeldwindowing centrum:

• Vul de waarde in, in het veld Level, of
• Stel de schuifregelaar in op de gewenste waarde
Aanpassen van beeldwindowing breedte:

• Voer de waarde in in het veld Width, of
• Stel de schuifregelaar in op de gewenste waarde
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Aanpassen van breedte van grijswaardendistributie

①

②

③

Afbeelding 111
Opties
Om de waarden aan te passen:
• Voer de Right en Left waarden rechtstreeks in, in de daartoe bestemde velden, of
• Gebruik de muisaanwijzer om de linkerwaarde ② en/of rechterwaarde ③ aan te passen met
de schuifregelaars totdat de gewenste waarden verschijnen in de betreffende velden.
Om de grafische weergave van de grijswaardendistributie te beperken tot een specifiek gebied
zodat de windowing preciezer kan worden gedefinieerd, activeert u het keuzevakje Zoom ①.

Windowing gebruiken in het interessegebied
Met deze optie kunt u een specifiek gebied in de beeldset definiëren en vervolgens grijswaarden
uit dit gebied toepassen om de dataset te voltooien.
Stappen

1.

Klik op de knop Windowing Region of Interest om in te
schakelen.

2.

Gebruik in het venster Preview de muisaanwijzer om een
kader te tekenen om het gebied waarvan u de windowinginstellingen wilt selecteren.
OPMERKING. U kunt ook in het gebied Preview klikken op
de gewenste locatie in het beeld.
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Stappen

3.

4.

204

Laat de linker muisknop los om de berekende preview resultaten te zien.
De software neemt de minimale en maximale waarden van
het gedefinieerde gebied en past deze toe op de Level en
Width schuifregelaars en de velden Left en Right.

Klik op OK om de grijswaarden in het geselecteerde gebied op het hele beeld toe te passen.
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11.6

Meetfuncties

11.6.1

Meten van Houndsfield-eenheden/grijswaarden

Algemene informatie
Met de functies voor Measure Hounsfield Units en Measure Values kunt u Hounsfieldeenheden of grijswaarden meten van maximaal 3 punten in een beeldcoupe.
Knop

Uitleg
Measure Hounsfield Units wordt voor CT-beeldsets getoond.

Measure Values wordt weergegeven voor andere beeldsets (bv. MR, SPECT,
PET).

Meeteenheden
Eenheid

Uitleg

De dichtheidsinformatie wordt bij diagnostische CT-beelden beoordeeld in
internationale Hounsfieldeenheden op een schaal van: -1024 tot 3071,
Hounsfieldeenheden waarbij 0 de waarde is voor water (1,0 g/cm3) en -1.000 de waarde voor
lucht.
(HU)
Bij neurologische CT-beeldvorming wordt meestal een niveau van 40 HU
en een breedte van 100 HU gebruikt als contrast voor hersenweefsel.
Grijswaarden

De grijswaardenweergave heeft een bereik van:
• 0 (zwart) tot 255 (wit) voor 8-bit beelden.
• 0 (zwart) tot 65535 (wit) voor 16-bit beelden.

FA waarden

Verwijst naar de meting van fractionele anisotropie en heeft een bereik
van 0-1.

ADC-meting (Duidelijke diffusiecoëffiUitgedrukt in mm²/sec.
cïent)
Semi-kwantitatieve methode voor de bepaling van PET activiteit op een
gegeven focus.
De implementatie van de berekening van gestandaardiseerde uptakeStandardized uptake
waarden in PET-scans in de iPlan-software is gebaseerd op de volgende
values (SUV) - gepublicatie:
standaardiseerde
“M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
uptakewaarden
cancer, local lymph node involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative analysis, Nuklearmedizin
3/2004; 91-101.”

Meten van grijswaarden/Hounsfieldeenheden
Stappen
1.

Klik op de metingknop (Measure Hounsfield Units of Measure Values).
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Stappen

2.

Klik met de muisaanwijzer op een willekeurig punt in de coupe om de relevante waarde
op het geselecteerde punt te tonen.
Om de waarde dynamisch bij te werken houdt u de linker muisknop ingedrukt en beweegt
u de muisaanwijzer over het beeld.

3.

Klik opnieuw op de knop om deze uit te schakelen en de getoonde waarde van de beeldweergave te verwijderen.

Getoonde waarden
iPlan kan alleen de grijswaarden/hounsfieldeenheid/SUV-informatie per pixel weergeven zoals
berekend en geëxporteerd door de scanner. Let bijzonder goed op bij de interpretatie van deze
informatie, en controleer of de informatie juist is. Cone beam CT data of rotationele angiodata
bijvoorbeeld bevatten geen werkelijke HU waarden.
De gebruiker is verantwoordelijk voor controle van de accuraatheid van de getoonde
waarde voor de Hounsfieldeenheid.
Omdat standard uptake values (SUV) kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte PET
scanner, moet u de getoonde waarden voor gebruik altijd vergelijken met de SUV die
rechtstreeks bij de scanner wordt verkregen.

Weergave coördinatenstelsel
Wanneer u de meetfunctie in de werkbalk inschakelt en vervolgens op de beeldset klikt, toont de
software tevens beeldset coördinaten op het geselecteerde punt volgens het coördinatenstelsel
gedefinieerd in het tabblad Viewing Options (zie pagina 193).

①
②
③

Afbeelding 112
Nr.

Uitleg

①

Deze lijn toont de referentie waarop het coördinatenstelsel is gebaseerd. In dit geval een
axiale MR-beeldset, gelabeld #7 (Brainlab Image Set geselecteerd als het coördinatenstelsel in het tabblad Viewing Options).
Als u bijvoorbeeld Headring selecteert als het coördinatenstelsel op het tabblad Viewing
Options, zal deze lijn de hoofdring aanwijzen die voor het plan is geselecteerd.

②

X, Y, Z coördinaten voor het geselecteerde punt in de beeldset.

③

Meetwaarde voor het geselecteerde punt.

OPMERKING. De coördinaten die hier worden weergegeven, met name die voor de hoofdring,
zijn niet bedoeld voor boogaanpassingen. Voor de behandeling mogen alleen coördinaten uit de
dialoog of print-out booginstellingen worden gebruikt. De weergave van het coördinatenstelsel is
uitsluitend bedoeld om te bekijken.
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11.6.2

Afstand- en hoekmeting

Meten van afstanden
Met behulp van de functie Measure Distances kunt u de afstand tussen maximaal drie paar
punten in het beeld meten.
Stappen
1.

Klik op de knop Measure Distances om deze in te schakelen.

2.

Klik met de muisaanwijzer op twee punten in de dataset.
De software berekent en toont de afstand in millimeters tussen de punten.
OPMERKING. U kunt punten herpositioneren door met de muis te klikken en het geselecteerde punt naar een nieuwe locatie te slepen.

3.

Klik opnieuw op de knop om deze uit te schakelen en de getoonde waarde van de beeldweergave te verwijderen.

Hoeken meten
Met behulp van de functie Measure Angles kunt u de hoek tussen drie willekeurige punten in het
beeld meten.
Tegelijk kunnen drie groepen van drie punten worden weergegeven.
Stappen
1.

Klik op de knop Measure Angles om deze in te schakelen.

2.

Klik met de muisaanwijzer op drie punten in het beeld.
De software berekent en toont de hoek in millimeters tussen de punten.
OPMERKING. U kunt punten herpositioneren door met de muis te klikken en het geselecteerde punt naar een nieuwe locatie te slepen.

3.

Klik opnieuw op de knop om deze uit te schakelen en de getoonde waarde van de beeldweergave te verwijderen.
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11.7

Gelabelde punten

11.7.1

Toevoegen en verwijderen van punten

Algemene informatie
Met de knop Add/Remove Points kunt u oriëntatiepunten in de beeldset instellen. U kunt deze
functie gebruiken om interessepunten te benadrukken tijdens intraoperatieve navigatie met behulp
van Brainlab software.

Punten toevoegen
Stappen

1.
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Klik op de knop Add/Remove Points.

2.

Klik met de linker muisknop rechtstreeks in het beeld waar de punt moet worden geplaatst.
Het dialoogvenster Properties wordt geopend.

3.

Selecteer in het veld Image Set de beeldset waarin het punt moet worden geplaatst.

4.

Vul in het veld Name een naam in voor het punt.
OPMERKING. Als u het punt geen naam geeft, wordt het als Labeled Point aan de lijst
toegevoegd en voorzien van een volgnummer.

5.

Selecteer uit het kleurenpalet een kleur voor het punt.

6.

Als u een groep gelabelde punten wilt definiëren die bijv. bij een bepaalde structuur horen, klikt u op de knop New Groups... en benoemt u de groep.

7.

Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en het punt in de beeldweergaves te tonen.
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Weergegeven punten

Afbeelding 113

Beheer van punten
Zodra u punten hebt toegevoegd aan het behandelplan, kunt u de punten beheren in het tabblad
Plan Content (zie pagina 90).

Het verwijderen van punten
Stappen

1.
2.

Klik op de knop Add/Remove Points.
Klik met de rechter muisknop direct op het punt dat u wilt verwijderen.
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11.8

Screenshots

11.8.1

Overzicht

Screenshots maken
Stap

Klik op Screenshot om een screenshot te maken van het huidige scherm.

Opgeslagen screenshots
Door de muisaanwijzer boven de knop Screenshot te plaatsen verschijnt een knopinfomelding ①
met de map waarin de screenshots worden opgeslagen (submap Screenshots in de Brainlabmap, gecreëerd door Brainlab support).
Standaard is het pad voor opgeslagen screenshots F:\Brainlab\Screenshots.

①

Afbeelding 114
OPMERKING. Screenshots worden ook getoond in het tabblad Other Images (zie pagina 85),
van waaruit zij kunnen worden geëxporteerd.

Vertrouwelijkheid van de patiënt
De naam van de patiënt wordt op elk screenshot vermeld. Om de vertrouwelijkheid van de patiënt
te waarborgen, moet u zich ervan overtuigen dat toegang tot de screenshots beperkt is tot
betrokken medisch personeel.
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12 PLANNEN OPSLAAN
12.1

Een behandelplan opslaan

12.1.1

Overzicht

Algemene informatie
U kunt de knop Save Treatment Plan in de werkbalk gebruiken om het behandelplan op te slaan
in de geavanceerde Brainlab-gegevensindeling, zodat u het behandelplan later kunt nakijken, of
om meerdere stadia van uw plan te creëren.
U kunt uw behandelplan na elke planningstaak opslaan.
Met behulp van de planningstaak Save and Export kunt u het behandelplan ook exporteren met
een andere bestandsindeling dan was geladen. Exportopties staan beschreven op pagina 217.
Als u een behandelplan opent, of de software afsluit zonder wijzigingen in het huidige
behandelplan op te slaan, raken deze wijzigingen verloren en zijn deze niet te herstellen.

Automatische opslagprocedure
iPlan kan het huidige behandelplan automatisch opslaan en de toepassing afsluiten indien de
software gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt en er geen interactie met een
gebruiker is. In dit geval kunt u de volgende keer dat u de software opent het plan (gelabeld
Automatically Saved) selecteren in het dialoogvenster Plans (zie pagina 35).
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12.1.2

Wijzigingen opslaan

Opslaan

Afbeelding 115
Stappen
1.
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Klik op de knop Save Treatment Plan op de werkbalk om het dialoogvenster
Save As... te openen.

2.

Definieer de planstatus in de vervolgkeuzelijst Plan State (Planning in progress, Ready
to review, of Planning finished).
OPMERKING. De status wordt de volgende keer dat u het behandelplan opent getoond.
Als u extra planstatusopties wenst, neem dan contact op met Brainlab support.

3.

Voer de naam en de beschrijving voor het plan in de daartoe bestemde velden.
Voer de naam van de planner in in het veld Changed by.

4.

Klik op Save om het dialoogvenster te sluiten en terug te keren naar het vorige iPlan
scherm.
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Beeldgegevens deselecteren

Afbeelding 116
U kunt coupes deselecteren om de bestandsgrootte te verkleinen als u problemen ervaart met het
geheugen.
OPMERKING. Sluit alleen coupes uit die geen planningsinformatie bevatten.
Stappen
1.

Kies Select Content in het dialoogvenster Save As...

2.

Deselecteer desgewenst de beeldset.

3.

Klik op Save om het dialoogvenster te sluiten en terug te keren naar het vorige iPlan
scherm.

Extra opties
Opties
Om een behandelplan te wissen, selecteert u een archief in de lijst en klikt u op Delete.
Schakel het keuzevakje Show all plan versions in om automatisch opgeslagen of handmatig
opgeslagen plannen in verschillende stadia met dezelfde naam te tonen.
Voor het weergeven van een logbestand met aanvullende informatie over de tot nu toe voltooide
stappen, klikt u op Logfile... (zie pagina 20).
Om het behandelplan te exporteren naar een andere gegevensindeling, klikt u op Archives (zie
pagina 214).
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12.1.3

Directoryinstellingen wijzigen

Hoe worden de instellingen gewijzigd
De behandelplandata worden opgeslagen in een vooraf geconfigureerde directory. Indien gewenst
kunt u de verschillende instellingen voor de directory wijzigen.

Afbeelding 117
Stappen
1.

Klik op Archives om het dialoogvenster Save Archives te openen.

2.

Selecteer het archief dat u wilt wijzigen.

3.

Klik op Settings om het dialoogvenster Brainlab format te openen (zie hierboven).

4.

• In het veld Data Path klikt u op Browse om naar het relevante netwerk of lokale pad te
navigeren.
• U kunt het bestandspad voor de patiëntgegevens ook handmatig invoeren.

5.

Schakel de betreffende selectievakjes in om de toepasselijke instellingen voor opslaan
toe te passen:
• Use compressed and packed file format for removable devices: hiermee versnelt u
het archiveren op verwisselbare USB-stations.
• Reduce transfer time for removable devices: hiermee versnelt u het archiveren op
verwisselbare apparaten door weglating van raw-gegevens die niet worden gebruikt
door navigatie.
• Delete existing patient data in target folder: hiermee schoont u het verwisselbare apparaat op.

6.

Klik op Test connection om te controleren of het bestandspad geldig is.

7.

Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en terug te keren naar het dialoogvenster
Save As...

Als iPlan is gestart via Content Manager, dan moeten de gegevens in hetzelfde archief
worden opgeslagen als waar ze van zijn ingelezen. Anders zijn de planningsresultaten niet
beschikbaar voor verder gebruik met Brainlab Elements.
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12.2

Een plan opslaan voor gebruik met iPlan RT
Image

12.2.1

Compatibiliteit met iPlan RT Image Software

Algemene informatie
iPlan 3.0 is compatibel met iPlan RT Image 4.1. Lees echter voordat u een plan laadt in iPlan RT
Image 4.1 gecreëerd in iPlan 3.0, de onderwerpen die in deze sectie worden besproken.

Gelokaliseerde beeldsets
Als u een gelokaliseerde beeldset laadt met intermediair genegeerde coupes (coupes die
genegeerd zijn binnen een sequentie van gelokaliseerde coupes (zie iPlan Stereotaxy
gebruikershandleiding), naar iPlan RT Image 4.1, moet u de beeldset delokaliseren en deze
opnieuw lokaliseren in iPlan RT Image. Intermediair genegeerde coupes zijn
gecontraïndiceerd voor radiotherapieplanning.
Wanneer meerdere lokalisaties geladen worden in iPlan RT Image 4.1 via een behandelplan
opgeslagen door iPlan Stereotaxy 3.0, dan kan de stereotactische referentie niet worden
gedefinieerd door de gebruiker in iPlan RT Image omdat het gedefinieerd werd in iPlan
Stereotaxy. Laad, om letsel van de patient te voorkomen (als gevolg van het toepassen van
incorrecte stereotactische coördinaten in iPlan RT Image), geen meerdere lokalisaties naar
iPlan RT Image. U kunt bijvoorbeeld de niet relevante lokalisaties delokaliseren voordat u
het plan opslaat in iPlan Stereotaxy of na laden naar iPlan RT Image. U kunt vervolgens de
lokalisatie iPlan RT Image 4.1 opnieuw uitvoeren.

Weergave van coördinaten
Bij het gebruiken van output van een iPlan-applicatie als input voor een andere iPlanapplicatie, kunnen de hoofdring/lokalisatorcoördinaten verwijzen naar andere anatomische
posities, afhankelijk van welke beeldset gebruikt is als stereotactische referentie die de
hoofdring/lokalisator coördinatenstelsel/oorsprong definieert. Verifieer de anatomische
posities van de overgedragen data.

Geplande objecten
Als het behandelplan geplande objecten bevat, prepareert dan de objecten voor export met
de functie Prepare for Export... voordat u het plan opslaat in iPlan 3.0. De omstandigheden
waarin deze functie moet worden gebruikt worden beschreven op pagina 217. Anders kan
het behandelplan niet worden geladen naar iPlan RT Image 4.1.
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13 EXPORTEREN VAN HET
PLAN EN AFSLUITEN VAN
iPLAN
13.1

Exporteren: Standaard Brainlab-indeling

13.1.1

Exporteren naar standaard Brainlab-indeling

Algemene informatie
Met deze optie kunt u het behandelplan voor gebruik met Brainlab-navigatiesoftware exporteren.

Toegang tot Exporteren
Stappen
1.

Klik op Go to... in de Navigator om de iPlan Navigator te openen.

2.

Klik op Save and Export om het dialoogvenster Save Archives op te slaan.

3.

Klik op New Archives om het dialoogvenster New Archive te openen.

4.

Selecteer Standard Brainlab en klik op Next.
Het dialoogvenster Brainlab Standard wordt geopend en u kunt de archiefinstellingen
definiëren.
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Archiefinstellingen definiëren

Afbeelding 118
Stappen

218

1.

In het dialoogvenster Brainlab Standard voert u in het veld Archive Name een naam
voor het archief in.

2.

Als u een nieuwe map wilt maken voor het opslaan van gegevens, klikt u op Browse om
naar het betreffende netwerk of lokale pad te navigeren in het veld Data path.
U kunt het bestandspad ook handmatig invoeren.

3.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Platform het exportplatform (bijv. Cranial Essential
1.x).
OPMERKING. Voor het laden van een behandelplan naar het navigatiesysteem, moet u
er aan denken het juiste exportplatform en de juiste exportlocatie te selecteren.

4.

In After successful export:
• Schakelt u het keuzevakje Close iPlan in om iPlan na export te sluiten.
• Schakelt u het keuzevakje Start follow-up application in en klikt u op Browse om een
vervolgapplicatie te selecteren.

5.

Indien nodig, klik op Enable interpolation for non-512x512 images.

6.

Klik op Test connection om te controleren of het bestandspad geldig is.

7.

Klik op OK om uw instellingen op te slaan en ga terug naar het dialoogvenster Save Archives waar het nieuwe archief nu in de lijst wordt getoond.
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Dialoogvenster Save Archives

Afbeelding 119
Opties
Om door te gaan met de exportprocedure, selecteert u het archief uit de lijst en klikt u op Next
om het dialoogvenster Export te openen (zie pagina 219).
Als u een andere map wilt definiëren waarnaar het plan moet worden geëxporteerd, klikt u op
Settings. Pas het pad aan in het veld Data path zoals beschreven op pagina 218.
Om een archief te verwijderen, selecteert u een archief in de lijst en klikt u op Delete.
Als u een logbestand met aanvullende informatie over de tot nu toe voltooide stappen wilt weergeven, klikt u op Logfile (zie pagina 20).

Het plan exporteren

Afbeelding 120
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Stappen
1.

Selecteer het archief in het dialoogvenster Save Archives en klik op Next om het Export
dialoogvenster te openen (zie hierboven).

2.

In het deel Plan Details van het dialoogvenster, voert u de naam en beschrijving voor het
plan in, in de daarvoor bestemde velden.

3.

Schakel in het deel Select content for export van het dialoogvenster de corresponderende selectievakjes in om beeldsets en inhoud die u wilt exporteren te selecteren.
OPMERKING. Voordat u objecten exporteert die in Object Creation zijn gecreëerd, kunt
u deze voor export prepareren door een andere beeldenset te selecteren waarnaar het
object moet worden geëxporteerd (zie pagina 127).

4.

Klik op Export om uw behandelplan te exporteren.

Belangrijke tips voor data export
• Om het plan correct te exporteren, moet u de noodzakelijke geplande inhoud voor de
geselecteerde dataset selecteren. Indien het keuzevakje van de geplande inhoud is
uitgeschakeld (oogpictogram is gesloten, zie pagina 54), dient u deze in te schakelen om de
inhoud te exporteren.
• Afhankelijk van het beschikbare processorgeheugen, kunnen de geplande objecten tijdelijk
onzichtbaar zijn tijdens de export, maar zullen zij desalniettemin beschikbaar zijn bij navigatie.
• Complexe objecten met een zeer groot aantal fragmenten kunnen niet altijd voor navigatie
worden geëxporteerd. U kunt de functie Maximal Fragment Number gebruiken om dergelijke
objecten te vereenvoudigen (zie pagina 146).
Datasets met een coupesetcoördinaat hoger dan ±511 mm worden geladen door iPlan voor
planningsdoeleinden, maar zijn uitgeschakeld voor export (inclusief bijbehorende
planinhoud) omdat deze gegevens niet worden ondersteund door de Brainlabnavigatiesoftware.

Behandelplan informatie
Vanwege dataformaatbeperkingen zijn de volgende behandelplandetails beperkt tot een maximaal
aantal tekens voor export.
• Naam patiënt: Maximaal 33 tekens
• ID patiënt: Maximaal 17 tekens
• 3D Objectnamen: Maximaal 23 tekens
• Planbeschrijving: Maximaal 110 tekens
Indien het maximum aantal tekens wordt overschreden, zal de informatie in het betreffende
veld automatisch worden ingekort tijdens de export.
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13.1.2

Aanvullende exportinformatie

Weergave van geëxporteerde objecten
Indien de inhoud (bijv. banen, gecreëerde objecten enz.) gepland was met meer dan 8 kleuren,
zal het aantal kleuren worden beperkt tot standaardinstelling (acht) wanneer u de data exporteert
voor gebruik met de navigatiesoftware. Denk eraan dat u kleuren heeft geselecteerd waarmee
geplande inhoud duidelijk van elkaar is te onderscheiden.
Wanneer u gelabelde punten exporteert (zie pagina 208), worden de punten in de
navigatiesoftware gewijzigd in een enkele kleur, ongeacht de geplande kleur in iPlan. Wanneer u
meerdere gelabelde punten exporteert, worden deze punten gecombineerd in een enkele groep in
de navigatiesoftware.

Behandelplandata
Wacht totdat de exportprocedure voltooid is voordat het behandelplan op het
navigatiesysteem wordt geladen. Anders kunnen er incomplete of onjuiste data worden
geladen, met een onjuiste patiëntbehandeling tot gevolg.
Het uiterlijk en de visualisatie van de diverse Brainlab-applicaties (bijv. planning- en
navigatiesoftware) kunnen verschillen door verschillende gebruikersinterfaces en
workflows. Geëxporteerde gegevens dienen altijd te worden gecontroleerd op het
doelplatform voor aanvang van een operatie.
Meerdere datasets die gefuseerd zijn door separate lokalisatie kunnen niet worden
geëxporteerd naar Kolibri- of VectorVision-navigatiesoftware. Slechts één referentie
dataset kan worden gelokaliseerd terwijl andere datasets gefuseerd moeten worden door
middel van handmatige, gepaarde punt- of automatische beeldenfusiemethoden indien zij
geëxporteerd moeten worden naar een navigatieapplicatie.
Voordat u een exportarchief naar externe media stuurt, zoals een Zip disk of een USB flash
drive, moeten de media eerst worden ingeplugd. Anders is de planinhoud voor export
uitgeschakeld.

Vensters aanpassen/bewerken in geëxporteerde datasets
Als u windowing hebt uitgevoerd in een 16 bit non-CT-dataset in iPlan, is het bereik van
beschikbare grijswaarden beperkt door de navigatietoepassing (softwareversies < 7.x
VectorVision cranial/ENT en < 2.x Kolibri cranial/ENT) wanneer u de dataset exporteert. Alleen
de grijswaarden tussen de linker en rechter marges, gedefinieerd in Advanced Windowing
worden in de navigatieapplicatie opgenomen.
Na de export, heeft de chirurg geen mogelijkheid om het volledige bereik van grijswaarden
tijdens navigatie te zien en aan te passen.
In de volgende afbeelding wordt een voorbeeld gegeven van de gedefinieerde linker en rechter
marges grijswaarden in Advanced Windowing in iPlan en laat zien hoe het windowing bereik
wordt beïnvloed:
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①

②
③

④
Afbeelding 121
Nr.

Uitleg

①

Gedefinieerde linker marge van grijswaarde

②

Gedefinieerde rechter marge van grijswaarde

③

Tijdens export converteert de software de regio tussen de linker en rechter marges van
16 bit naar 8 bit data. (65.536 grijswaarden worden opnieuw toegewezen aan 256 grijswaarden afkomstig van 8 bit data.)

④

Alle gebied buiten de linker en rechter marges is verloren weefseldifferentiatie (anatomische informatie) na export

OPMERKING. U kunt de vensters op elk moment vóór het exporteren aanpassen door te klikken
op de knop Advanced Windowing in de werkbalk (zie pagina 201).

Mislukte export
Als u probeert een behandelplan met een groot aantal databestanden (ongeveer 507 bestanden
of mappen) te exporteren in de root directory van uw export zip schijf, zal de export worden
onderbroken en zullen foutmeldingen worden weergegeven.
In dergelijke gevallen adviseren wij u de media te herformatteren (of op te schonen) en opnieuw
te proberen te exporteren zoals aangegeven in het dialoogvenster die dan verschijnt. U kunt ook
contact opnemen met Brainlab support voor meer informatie.

Richtlijnen mediaformattering
De volgende beperkingen voor dataopslag moeten in acht worden genomen bij het herformatteren
van de media:
Mediaformaat

Beperkingen dataopslag

FAT

Maximaal 506 bestanden of mappen kunnen worden opgeslagen in
een lege root directory van de media. Indien u probeert meer op te
slaan, zal een systeemmelding verschijnen.

FAT32

Er wordt een groot aantal bestanden of mappen ondersteund. FAT32
formaat wordt niet ondersteund door Windows NT.

NTFS

Er wordt een groot aantal bestanden of mappen ondersteund.
Verwijderbare opslagapparaten zoals zip-disk of USB-flashstations
kunnen meestal niet NTFS worden geformatteerd in Windows XP.
Het automatisch uitwerpen van media (bijv. zip-disk) werkt niet naar
behoren.

OPMERKING. Denk eraan de root directory van uw export media op te schonen.
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13.2

Exporteren: STL

13.2.1

Exporteren van STL data

Algemene informatie
Met deze optie kunt u 3D-gegevens van een behandelplan exporteren in STL-bestanden
(Standard Tesselation Language) die speciaal voor 3D-systemen zijn ontwikkeld. STL-bestanden
maken gebruik van gekoppelde driehoekige facetten om de oppervlaktegeometrie van een 3Dobject te beschrijven.

Belangrijke tips voor STL export
Als u van plan bent een 3D-plotter van een andere fabrikant te gebruiken om objecten af te
drukken of te exporteren, zorg er dan voor dat uw object uit één vorm bestaat. Indien u meerdere
onderdelen heeft, of objecten die niet zijn verbonden, zullen sommige printers het bestand niet
kunnen verwerken.
Indien u grote objecten exporteert, zal het STL bestand hiervan een grote hoeveelheid
schijfruimte in beslag nemen. Controleer of uw harde schijf voldoende ruimte heeft.
Standaard exporteert iPlan het STL-bestand met millimeters als basiseenheid. Indien nodig
kunt u de eenheid aanpassen naar inches bij het definiëren van de archiefinstellingen
(ziepagina 224).
De coupe-afstand van de te exporteren objecten moet minimaal 1,5 mm zijn. U kunt deze
instelling definiëren in de planningstaak Object Creation (zie pagina 131).
Het resultaat van de STL-export is een benadering van het originele model. Het
gegevensverlies tijdens de conversie is afhankelijk van de kwaliteitsinstellingen die u hebt
geselecteerd in het dialoogvenster STL Export. Beelden van hogere kwaliteit leiden tot een
betere benadering.

Toegang tot exporteren
Stappen
1.

Klik op Go to... in de Navigator om de iPlan Navigator te openen.

2.

Klik op Save and Export om het dialoogvenster Save Archives op te slaan.

3.

Klik op New Archives om het dialoogvenster New Archive te openen.

4.

Selecteer STL en klik op Next.
Het dialoogvenster STL opent waar u de archiefinstellingen kunt definiëren.
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Archiefinstellingen definiëren

Afbeelding 122
Stappen

224

1.

In het dialoogvenster STL voert u een naam voor het archief in in het veld Archive Name.

2.

In het veld Data Path klikt u op Browse om naar het relevante netwerk of lokale pad te
navigeren.
U kunt het bestandspad voor de patiëntgegevens ook handmatig invoeren.

3.

Selecteer de gewenste objectkwaliteit in de vervolgkeuzelijst Export Quality of Objects.
OPMERKING. Selectie van hogere objectkwaliteit resulteert in grotere bestanden. Sommige fabrikanten hebben een maximale bestandsgrootte waarmee zij kunnen werken.
Gebruik deze instelling om grote structuren te exporteren in een lagere resolutie. Vraag
de fabrikant om nadere informatie.

4.

Selecteer de maateenheid voor het object (mm of inches) in de vervolgkeuzelijst Unit of
STL Data.

5.

Schakel het selectievakje Export objects with color information in om objecten te exporteren met de kleuren die u gedefinieerd heeft in iPlan.

6.

Klik op Test connection om te controleren of het bestandspad geldig is.

7.

Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en ga terug naar het dialoogvenster Save Archives waar het nieuwe archief nu in de lijst wordt getoond.
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Dialoogvenster Save Archives

Afbeelding 123
Opties
Om door te gaan met de exportprocedure, selecteert u het archief in de lijst en klikt u op Next
om het dialoogvenster STL Export te openen (zie pagina 225).
Als u een andere map wilt definiëren waarnaar het plan moet worden geëxporteerd, klikt u op
Settings. Pas het pad aan in het veld Data path zoals beschreven op pagina 224.
Om een archief te verwijderen, selecteert u een archief in de lijst en klikt u op Delete.
Als u een logbestand met aanvullende informatie over de tot nu toe voltooide stappen wilt weergeven, klikt u op Logfile (zie pagina 20).

Het plan exporteren

Afbeelding 124
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Stappen
1.

In het dialoogvenster Save Archives selecteer het archief en klik op Next om het STL
Export dialoogvenster (hierboven) te openen.

2.

In het deel Plan Details van het dialoogvenster, bewerkt u de naam en beschrijving voor
de exportmap.

3.

Selecteer de gewenste objectkwaliteit in de vervolgkeuzelijst Export Quality of Objects.
OPMERKING. Selectie van hogere objectkwaliteit resulteert in grotere bestanden. Sommige fabrikanten hebben een maximale bestandsgrootte waarmee zij kunnen werken.
Gebruik deze instelling om grote structuren te exporteren in een lagere resolutie. Vraag
de fabrikant om nadere informatie.

4.

In het deel Export content van het dialoogvenster, schakelt u de corresponderende selectievakjes voor Objects in om de objecten die u wenst te exporteren te selecteren.

5.

6.

226

• Selecteer de oorspronkelijke patiëntdataset die de fabrikant moet gebruiken als referentie.
• Activeer het Export reference 3D model selectievakje.
• Selecteer het drempelwaardetype uit de vervolgkeuzelijst (Skin of Bone, alleen beschikbaar voor CT-beeldsets).
Klik op Export om uw behandelplan te exporteren.
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13.3

Exporteren: DICOM PACS

13.3.1

Exporteren van DICOM PACS

Algemene informatie
Door middel van deze optie kunt u screenshots in DICOM-indeling naar een PACS exporteren.

Toegang tot exporteren
Stappen
1.

Klik op Go to... in de Navigator om de iPlan Navigator te openen.

2.

Klik op Save and Export om het dialoogvenster Save Archives op te slaan.

3.

Klik op New Archives om het dialoogvenster New Archive te openen.

4.

Selecteer DICOM export via Network en klik op Next.
Het dialoogvenster DICOM PACS Export opent waar u de archiefinstellingen kunt definieren.

Archiefinstellingen definiëren

Afbeelding 125
Stappen
1.

In het dialoogvenster DICOM PACS Export voert u een naam voor het archief in, in het
veld Archive Name.

2.

In het deel Archive Settings worden de communicatie-instellingen getoond.
OPMERKING. Deze instellingen worden meestal geconfigureerd door Brainlab support.

3.

Ter verificatie of de gespecificeerde lokale - en serverinstellingen geldig zijn, klikt u op
Test connection.

4.

Klik op OK om uw instellingen op te slaan en ga terug naar het dialoogvenster Save Archives waar het nieuwe archief nu in de lijst wordt getoond.
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Hoe exporteren

Afbeelding 126
Stappen

228

1.

In het dialoogvenster Save Archives selecteert u het archief uit de lijst en klikt u op Next
om het dialoogvenster DICOM Export te openen (zie boven).

2.

De beelden die voor export beschikbaar zijn worden in het dialoogvenster getoond.
Klik op Export om de beelden te exporteren.
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13.4

Software afsluiten

13.4.1

Overzicht

Algemene informatie
U kunt de software op elk moment sluiten via het uitschakelpictogram of via iPlan Navigator.

Afsluiten met behulp van het symbool Afsluiten
Stap
Klik op het symbool afsluiten dat boven de Navigator wordt weergegeven.

Hoe afsluiten via iPlan Navigator
Stappen
1.

Klik op Go to... in het gedeelte Navigator voor het openen van iPlan Navigator.

2.

Klik op Exit en klik op OK.

Niet opgeslagen wijzigingen
Indien er niet opgeslagen wijzigingen in het behandelplan zijn, wordt het volgende dialoogvenster
getoond:

Afbeelding 127
Opties
Om de wijzigingen op te slaan, klik op Yes.
Om de software af te sluiten zonder wijzigingen op te slaan, klikt u op No.
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iHELP (KLANTENSERVICE OP AFSTAND)

14 iHELP (KLANTENSERVICE
OP AFSTAND)
14.1

Inleiding

14.1.1

iHelp gebruiken

Algemene informatie
Op aanvraag kan het iPlan-werkstation worden uitgerust met toegang op afstand tot Brainlab
support. U kunt deze toegang op afstand activeren door te klikken op Start iHelp in het menu
Start van Windows.
OPMERKING. Neem contact op met Brainlab support voordat u iHelp activeert, omdat hun
activering vereist is voordat u de functie kunt gebruiken.

Menu Start

①

Afbeelding 128
Zodra iHelp geactiveerd is, worden de bijbehorende pictogrammen weergegeven in het menu
Start van Windows ①.
Het is nu mogelijk voor Brainlab support om op afstand toegang te krijgen tot uw iPlanwerkstation, bijv. om diagnostiek te verrichten.
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OPMERKING. Om de toegang op afstand uit te schakelen, klikt u op Stop iHelp in het menu
Start van Windows.

Hoe werkt iHelp
De iHelp-software, geïnstalleerd op het systeem van de klant (client) pingt naar de iHelp-server
op poort 443 of 17002. Het zijn beide uitgaande verbindingen waarbij poort 17002 sneller is. Bij
iedere ping probeert de client een SSL tunnel te bewerkstelligen.
• Voor toegang tot de client maakt Brainlab support eerst verbinding met de iHelp-server door
middel van een SSL-tunnel.
• De iHelp-server voegt de twee tunnels samen zodat Brainlab support toegang krijgt tot de
client.

Installatievereisten
U hoeft geen wijzigingen aan te brengen aan uw firewall-instellingen (tenzij u Brainlab support een
snellere verbinding met uw client wilt bieden).
Indien uw firewall al toestaat om internetverbindingen te maken vanuit uw netwerk, kan iHelp
assistentie op afstand leveren. U moet iHelp starten op de client, anders heeft Brainlab support
geen toegang tot de client.
Er worden geen patiëntdata overgedragen.

Voor nadere informatie
Neem contact op met iHelp.support@brainlab.com
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