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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας και νομικές πληροφορίες
1.1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Τεχνική υποστήριξη

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτόν τον οδηγό ή εάν έχετε
προβλήματα ή απορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κεντρι-
κή και Νότια Αμερική

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

Βραζιλία Τηλ: (0800) 892-1217

Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ: +34 (900) 649 115

Γαλλία και γαλλόφωνες περιοχές Τηλ: +33 800 676 030

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη
Τηλ: +49 89 991568-44
Φαξ: +49 89 991568-811

Ιαπωνία
Τηλ: +81 3 3769 6900
Φαξ: +81 3 3769 6901

Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής

Η Brainlab παρέχει πέντε έτη σέρβις για το λογισμικό. Στο πλαίσιο αυτής της περιόδου,
παρέχονται ενημερώσεις λογισμικού καθώς και υποστήριξη.

Σχόλια

Παρά την προσεκτική ανασκόπηση, αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιέχει σφάλματα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση igs.manuals@brainlab.com εάν έχετε
προτάσεις για τη βελτίωση αυτού του εγχειριδίου.

Κατασκευαστής

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 iPlan ENT Έκδ. 3.0 9



1.1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Ο παρών οδηγός περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος
οδηγού χωρίς ρητή έγγραφη άδεια της Brainlab.

Εμπορικά σήματα της Brainlab

• Το iPlan® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ
• Το KolibriTM είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG, εκκρεμεί καταχώριση
• Το SmartBrush® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ
• Το VectorVision® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ

Εμπορικά σήματα τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

• Τα Microsoft® και Windows® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Ενσωματωμένο λογισμικό τρίτου κατασκευαστή

• Το λογισμικό αυτό βασίζεται εν μέρη στο έργο της Independent JPEG Group.
• Τμήματα αυτού του λογισμικού βασίζονται στο έργο της Sun Microsystems Inc.
• Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει λογισμικό σχεδιασμένο από την Apache Software Foundation

(www.apache.org/).
• Το iPlan 3.0 απαιτεί περιβάλλον εκτέλεσης Java 2 (έκδοση 1.4 ή υψηλότερη) εγκαταστημένο
στο σύστημα.

• Η εφαρμογή του Brainlab PDF-Viewer βασίζεται στη βιβλιοθήκη PDF Direct/PDF Quick View,
Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Σήμα CE

Το σήμα CE δείχνει ότι το προϊόν της Brainlab συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις
απαιτήσεις της οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDD).
Σύμφωνα με την οδηγία MDD, οδηγία 93/42/ΕΟΚ, το iPlan ENT είναι προϊόν
κατηγορίας ΙΙb.

Οδηγίες απόρριψης

Απορρίψτε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
τάξεις. Για πληροφορίες σχετικά με την οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκ-
τρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), επισκεφτείτε:
http://www.brainlab.com/weee

Πώληση στις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ιατρό ή
κατόπιν εντολής ιατρού.

Στοιχεία επικοινωνίας και νομικές πληροφορίες
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1.2 Σύμβολα
1.2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό

Προειδοποιήσεις

Οι προειδοποιήσεις σημειώνονται με τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανό τραυματισμό, θάνατο ή
άλλες σοβαρές συνέπειες που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού.

Επισημάνσεις προσοχής

Οι επισημάνσεις προσοχής συμβολίζονται με κυκλικά σύμβολα προσοχής. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανά προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν με τη συσκευή. Τέτοιου είδους προβλήματα περιλαμβάνουν δυσλειτουργίες,
αστοχία, βλάβη της συσκευής ή υλικές ζημιές.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι σημειώσεις παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και περιέχουν επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες.
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.3 Προοριζόμενη χρήση
1.3.1 Χρησιμοποιώντας το σύστημα

Ενδείξεις χρήσης

Οι προοριζόμενες χρήσεις του iPlan είναι η προβολή, παρουσίαση και καταγραφή ιατρικών
απεικονίσεων, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργασιών επεξεργασίας εικόνας, συγχώνευσης
εικόνας, οπτικοποίησης με βοήθεια άτλαντα, ενδοεγχειρητικού λειτουργικού σχεδιασμού, όπου το
αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. με στερεοτακτικά κατευθυνόμενη επέμβαση ή άλλες
συσκευές για περαιτέρω επεξεργασία και οπτικοποίηση.
Μερικά παραδείγματα διαδικασιών είναι τα εξής:
• Σχεδιασμός και προσομοίωση κρανιακών χειρουργικών επεμβάσεων, όπως εκτομή όγκου,
τοποθέτηση bypass, ελάχιστα επεμβατικές στερεοτακτικές παρεμβάσεις, βιοψία, σχεδιασμός
και προσομοίωση τροχιών για διέγερση και καταγραφή ηλεκτροδίων.

• Διαδικασίες ΩΡΛ όπως χειρουργική παραρρινίων, ογκοχειρουργική.
• Διαδικασίες σπονδυλικής στήλης, όπως ογκοχειρουργική, σχεδιασμός οσφυϊκής βίδας,
σπονδυλοπραστική.

• Το iPlan View είναι μια εφαρμογή η οποία προορίζεται για χρήση για επανεξέταση
υφιστάμενων πλάνων θεραπείας.

• Σχεδιασμός και προσομοίωση κρανιακών-γναθοπροσωπικών διαδικασιών.
Οι χρήστες του iPlan είναι κατά κανόνα επαγγελματίες του ιατρικού τομέα,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, χειρουργών και ακτινολόγων.

Προοριζόμενος χρήστης

Οι προοριζόμενοι χρήστες του λογισμικού είναι χειρουργοί και επαγγελματίες του ιατρικού τομέα.

Τόπος χρήσης

Ο τόπος χρήσης προσδιορίζεται ως εσωτερικός χώρος, κατά κανόνα σε νοσοκομειακό ή κλινικό
περιβάλλον.

Προσεκτικός χειρισμός

Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό μπορεί να χειρίζεται τα εξαρτήματα του
συστήματος και τα βοηθητικά εργαλεία.

Ανασκόπηση αληθοφάνειας

Πριν από τη θεραπεία του ασθενή, εξετάστε την αληθοφάνεια όλων των πληροφοριών που
καταχωρούνται ή εξέρχονται από το σύστημα.

Ευθύνη

Το σύστημα αυτό παρέχει μόνο βοήθεια στο χειρουργό ή το χρήστη και σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά την εμπειρία ή/και την ευθύνη του χειρουργού ή
του χρήστη κατά τη χρήση του.

Δήλωση συμμόρφωσης STL

Μπορείτε να λάβετε δήλωση συμμόρφωσης STL iPlan 3.0 STL από την υποστήριξη Brainlab στη
διεύθυνση support@brainlab.com.

Προοριζόμενη χρήση
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1.4 Συμβατότητα με ιατρικές συσκευές
1.4.1 Ιατρικό λογισμικό Brainlab

Συμβατό ιατρικό λογισμικό Brainlab

Το iPlan ENT είναι συμβατό με:
• Λογισμικό PatXfer έκδοση 5.2
• Λογισμικό VectorVision cranial εκδόσεις 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 και 7.9
• λογισμικό cranial/ENT essential & unlimited έκδοση 1.0
• cranial/ENT unlimited έκδοση 2.0 και 2.1
• Λογισμικό Kolibri cranial εκδόσεις 2.1, 2.5, 2.6 και 2.7
• Λογισμικό iPlan Cranial εκδόσεις 1.1, 1.5, 2.5 και 2.6
• Λογισμικό iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT εκδόσεις 1.1, 2.5 και 2.6
• Λογισμικό iPlan RT Image έκδοση 4.1
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Άλλο λογισμικό Brainlab

Άλλο συμβατό λογισμικό Brainlab μπορεί να διατεθεί μετά την κυκλοφορία αυτού του εγχειριδίου.
Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού, επικοινωνήστε με την υποστήριξη
της Brainlab.
Εάν εκτελείτε εκδόσεις λογισμικού διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται παραπάνω,
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα
με συσκευές Brainlab.

Απαγορεύεται ο μη εξουσιοδοτημένος χειρισμός των αρχείων του συστήματος iPlan ή
αρχείων δεδομένων ασθενή. Επικοινωνήστε με τις υποστήριξη Brainlab για το σέρβις
όλων των αρχείων ή ρυθμίσεων παραμετροποίησης που αφορούν το iPlan.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.4.2 Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

Άλλο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

Το iPlan ENT είναι συμβατό με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP, Server 2003/2008,
Windows 7 και Windows 8. Για αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με
συμβατά λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη Brainlab.
Η Brainlab συνιστά την προστασία του συστήματος με τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας
από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας (π.χ. εγκατάσταση προγράμματος ανίχνευσης ιών).
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα μέτρα προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας μπορούν
να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του συστήματος, π.χ. αν εκτελούνται σαρώσεις
πραγματικού χρόνου και παρακολουθείται η πρόσβαση σε κάθε αρχείο, τότε η φόρτωση και η
αποθήκευση των δεδομένων ασθενή μπορεί να είναι αργή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το σύστημα Brainlab είναι μια ιατρική συσκευή και χρησιμοποιείται σύμφωνα με την
προβλεπόμενη χρήση και τη συμφωνία άδειας τελικού χρήστη του συστήματος. Η χρήση
λογισμικού τρίτου μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την αξιοπιστία του συστήματος.
 

Συνιστάται η χρήση μόνο σημαντικών ενημερώσεων του λειτουργικού συστήματος ή
μέτρων προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Δεν επιτρέπονται οι
ενημερώσεις των προγραμμάτων οδήγησης. Μην εκτελείτε λήψη ή εγκατάσταση
ενημερώσεων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού θεραπείας. Επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες.

Συμμόρφωση DICOM

Δηλώσεις συμμόρφωσης DICOM παρέχονται στην αρχική σελίδα της Brainlab: www.brainlab.com.

Ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των ιατρικών ηλεκτρικών συστημάτων, ανατρέξτε στο
σχετικό Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος και το Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης.

Συμβατότητα με ιατρικές συσκευές
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1.5 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
1.5.1 Επισκόπηση

Προοριζόμενο κοινό

Ο παρών οδηγός χρήσης προορίζεται για χειρουργούς ή/και το προσωπικό τους.

Εκπαίδευση Brainlab

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς και κατάλληλης χρήσης, πριν από τη χρήση του συστήματος όλοι
οι χρήστες θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται από
έναν αντιπρόσωπο της Brainlab.

Τεκμηρίωση

Ο παρών οδηγός περιγράφει πολύπλοκο ιατρικό λογισμικό το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή.
Είναι επομένως σημαντικό όλοι οι χρήστες του συστήματος:
• Να διαβάσουν προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν τη χρήση του εξοπλισμού
• Να χουν πρόσβαση στον παρόντα οδηγό ανά πάσα στιγμή

Διαθέσιμοι οδηγοί χρήσης

Οδηγός χρήσης Περιεχόμενα

Εγχειρίδια χρήσης λογισμι-
κού

• Επισκόπηση του σχεδιασμού θεραπείας και της απεικονιστικά
καθοδηγούμενης πλοήγησης

• Περιγραφή της διαμόρφωσης του συστήματος χειρουργικής αί-
θουσας

• Λεπτομερείς οδηγίες λογισμικού

Εγχειρίδια χρήσης εργα-
λείων Λεπτομερείς οδηγίες για το χειρισμό των εργαλείων

Οδηγός καθαρισμού, απολύ-
μανσης και αποστείρωσης

Λεπτομέρειες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης εργα-
λείων

Εγχειρίδια χρήσης συστήμα-
τος Διεξοδικές πληροφορίες διαμόρφωσης του συστήματος

Τεχνικά εγχειρίδια χρήσης Λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα, συμπεριλαμ-
βανομένων των προδιαγραφών και των συμμορφώσεων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.5.2 Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες

Συντομογραφίες

Ο παρών οδηγός χρήσης μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες συντομογραφίες:

Συντομογραφία Ορισμός

ADC Trace Map DTI Apparent Diffusion Coefficient (Φαινόμενος συντελεστής διάχυ-
σης DTI)

B0 Εικόνα DTI ληφθείσα στα b = 0 sec/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (Εξάρτηση του επιπέδου οξυγόνου
του αίματος)

CT Computed Tomography (Υπολογιστική τομογραφία)

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Ψηφιακή απεικόνι-
ση και επικοινωνίες στην Ιατρική)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Απεικόνιση τανυστή διάχυσης)

FA Fractional Anisotropy (Κλασματική ανισοτροπία)

FoR Frame of Reference (Πλαίσιο αναφοράς)

HU Hounsfield Unit (Μονάδα Hounsfield)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (Καταγραφή και διέγερση
μικροηλεκτροδίων)

MRI Magnetic Resonance Imaging (Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού)

NM Nuclear Medicine (Πυρηνική ιατρική)

PACS Picture Archiving and Communication System (Σύστημα αρχειοθέτη-
σης και επικοινωνίας ιατρικών εικόνων)

PET Positron Emission Tomography (Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων)

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography (Υπολογιστική τομο-
γραφία εκπομπής μονήρους φωτονίου)

STL
Standard Tesselation Language (Πρότυπη γλώσσα ψηφίδωσης)
(γνωστή και ως Surface Tesselation Language (γλώσσα ψηφίδωσης
επιφάνειας) ή στερεολιθογραφία)

SUV Standard Uptake Value (Τυπική τιμή πρόσληψης)

CSV Comma Separated Values (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
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2 ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ

2.1 Εκκίνηση λογισμικού
2.1.1 Εκκίνηση του λογισμικού

Τρόπος εκκίνησης

Βήμα

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο iPlan ENT στην επιφάνεια εργασίας για να εκκινή-
σετε το πρόγραμμα και να εμφανίσετε την οθόνη επιλογής πλάνου θεραπείας.

Σελίδες διαλόγου

Τα δεδομένα ασθενή μπορούν να φορτωθούν και να εισαχθούν χρησιμοποιώντας μια σειρά
σελίδων διαλόγου.

②
①

③

④

Εικόνα 1 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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Διάταξη οθόνης

Η επισκόπηση διάταξης οθόνης εμφανίζει πληροφορίες αρχείου και τη θέση από την οποία
διαβάζονται και στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα ασθενή.

Αρ. Επεξήγηση Επεξήγηση

① Κεφαλίδες καταλό-
γων

Ταξινομήστε τον κατάλογο δεδομένων σε οποιαδήποτε κεφαλίδα κά-
νοντας κλικ στην αντίστοιχη κεφαλίδα.
Ταξινομήστε τον κατάλογο δεδομένων κατά αύξουσα ή φθίνουσα σει-
ρά - η τρέχουσα σειρά επισημαίνεται με εικονίδια βέλων δίπλα στο
όνομα της κεφαλίδας.

② Κατάλογος διαθέ-
σιμων δεδομένων

Ανάλογα με το βήμα στο οποίο βρίσκεστε, αυτός ο κατάλογος σας
επιτρέπει να επιλέξετε τα διαθέσιμα δεδομένα ασθενή, όπως τύπους
αρχείων, μελέτες ασθενή ή σειρές εικόνων.

③ Περιοχή λεπτομε-
ρειών Παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τα επιλεγμένα δεδομένα ασθενή.

④ Λειτουργίες Λειτουργίες συναφείς με τη σελίδα διαλόγου.

Λειτουργίες διαλόγου

Λειτουργίες που εμφανίζονται σε γενικούς διαλόγους αναγράφονται παρακάτω.

Λειτουργία Επεξήγηση

Back Σας επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα.

Cancel Κλείνει το τρέχον παράθυρο διαλόγου.

Next Σας μεταφέρει στο επόμενο βήμα.

New Archives Σας επιστρέφει στην επιλογή αρχείων.

Settings
Σας επιτρέπει να ορίζετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το επιλεγμένο αρχείο.
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την επιλεγμένη
μορφή δεδομένων (βλ. από σελίδα 23).

Delete

Διαγράφει μόνιμα κάθε επιλεγμένο αρχείο. Το λογισμικό ζητά τελική επιβε-
βαίωση πριν διαγράψει οποιοδήποτε αρχείο.
• Μόνο δεδομένα ασθενή που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο μπο-
ρούν να διαγραφούν.

• Κατά την επιλογή ασθενή, εάν ο τελευταίος ασθενής διαγραφεί, επιστρέφε-
τε στη σελίδα αρχείων.

• Κατά την επιλογή εξέτασης, εάν υπάρχει μόνο μία εξέταση ασθενή, δεν
μπορεί να διαγραφεί.

• Η διαγραφή ενός αρχείου απλώς αφαιρεί την καταχώριση από τον κατάλο-
γο αρχείων. Δεν διαγράφονται δεδομένα ασθενή.

Refresh Ενημερώνει την οθόνη, π.χ. όταν προστίθεται ένας νέος ασθενής στον κατά-
λογο στον σκληρό δίσκο.

Logfile... Εμφανίζει ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες για τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής (βλ. σελίδα 20).

Select All Επιλέγει όλες τις καταχωρίσεις στον τρέχοντα κατάλογο.

Deselect All Αποεπιλέγει όλες τις καταχωρίσεις στον τρέχοντα κατάλογο.

Εκκίνηση λογισμικού
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Διαγραφή δεδομένων

Τα επιλεγμένα δεδομένα μπορούν να διαγραφούν από τον σκληρό δίσκο ακόμα και αν
έχουν οριστεί ως μόνο για ανάγνωση. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Quick Search
(βλ. σελίδα 25), η λειτουργία διαγραφής αφαιρεί όλα τα αρχεία και τους φακέλους
(συμπεριλαμβανομένων και αρχείων μη-DICOM) που βρίσκονται στον φάκελο ασθενή. Αν
είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Quick Search, η λειτουργία διαγραφής αφαιρεί μόνο
αρχεία και φακέλους που σχετίζονται με έναν ασθενή. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις Alias
Patient handling (βλ. σελίδα 25), μπορεί επίσης να ειδοποιηθείτε όταν εντοπιστούν δύο
ασθενείς με το ίδιο ID αλλά διαφορετικά ονόματα.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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2.1.2 Αρχεία καταγραφής

Γενικές πληροφορίες

Μια λειτουργία αρχείου καταγραφής παρέχεται σε ορισμένα παράθυρα διαλόγου μεταφοράς
δεδομένων. Αυτό επιτρέπει την εμφάνιση των αρχείων καταγραφής που δημιουργούνται από το
σύστημα για το συγκεκριμένο βήμα.

Τρόπος ενεργοποίησης της οθόνης αρχείων καταγραφής

Βήμα

Κάντε κλικ στο Logfile... στα δεξιά του διαλόγου.
Το αρχείο καταγραφής ανοίγει στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

Εκκίνηση λογισμικού
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2.1.3 Βήματα φόρτωσης και εισαγωγής

Γενικές πληροφορίες

Λόγω του μεγάλου αριθμού διαθέσιμων σαρωτών και μέσων αποθήκευσης, δεν είναι δυνατή η
μεμονωμένη ανάλυση συγκεκριμένων μορφών δεδομένων ή διαδικασιών μεταφοράς. Αυτό το
εγχειρίδιο χρήστη εξηγεί τη γενική διαδικασία για τη μετατροπή δεδομένων ασθενή. Εάν
προκύψουν συγκεκριμένες απορίες ή προβλήματα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Brainlab
για βοήθεια.

Πρόσβαση στο πλάνο θεραπείας

Κάθε πλάνο θεραπείας μπορεί να ανοιχτεί μόνο από έναν χρήστη κάθε φορά.

Φόρτωση πολλαπλών πλάνων

Μόνο ένα πλάνο θεραπείας μπορεί να ανοιχτεί κάθε φορά. Εάν επεξεργάζεστε ήδη ένα πλάνο
θεραπείας, και θέλετε είτε να φορτώσετε ένα δεύτερο ή να κλείσετε την εφαρμογή χωρίς
αποθήκευση, θα χάσετε κάθε αλλαγή που κάνατε στο πρώτο πλάνο θεραπείας.

Φόρτωση δεδομένων από αφαιρούμενα μέσα ή το Δίκτυο

Αν φορτώσετε δεδομένα από αφαιρούμενα μέσα (π.χ. μονάδα USB ή DVD) και σκοπεύετε
να αφαιρέσετε το μέσο κατά τον σχεδιασμό, ή αν φορτώσετε δεδομένα από δίσκο μόνο για
ανάγνωση, αποθηκεύσετε πρώτα το πλάνο θεραπείας τοπικά σε κάποιο άλλο αρχείο.
Διαφορετικά, μπορεί να χαθούν σημαντικές πληροφορίες του πλάνου θεραπείας.
Επιπλέον, φροντίστε να αποθηκεύσετε το πλάνο θεραπείας τοπικά, αν τα δεδομένα έχουν
φορτωθεί από δίκτυο. Διαφορετικά, οι πληροφορίες του πλάνου θεραπείας θα χαθούν, αν
διακοπεί η σύνδεση με το δίκτυο.

Οδηγίες σάρωσης

Αναλυτικές οδηγίες σάρωσης για τον τρόπο λειτουργίας ποιυ προτιμάτε και τον προβλεπόμενο
συνδυασμό θεραπειών είναι διαθέσιμες από την υποστήριξη της Brainlab κατόπιν αιτήματος. Για
να λάβετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας σας,
συνιστάται θερμά να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται στο αντίστοιχο πρωτόκολλο
σάρωσης.

Οι εικόνες DICOM πρέπει να έχουν τετράγωνο μέγεθος εικονοστοιχείων. Δεν υπάρχει
περιορισμός ως προς το μέγεθος μήτρας. Για εξαγωγή με τη μορφή Brainlab, συνιστάται
να χρησιμοποιήσετε εικονοτοιχεία 512 x 512 για να αποφύγετε αντικείμενα παρεμβολής. Το
μέγεθος εικονοστοιχείων και μήτρας πρέπει να είναι σταθερά ανά σειρά.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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2.2 Δημιουργία νέων αρχείων
2.2.1 Έναρξη λειτουργίας

Τρόπος ενεργοποίησης της δημιουργίας αρχείου

Βήμα

Κάντε κλικ στο New Archive στην περιοχή λειτουργιών του παραθύρου διαλόγου Load
Archives που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του λογισμικού (βλ. σελίδα 30).

Τρόπος επιλογής του τύπου αρχείου

Εικόνα 2 

Βήματα

1. Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνομα ή εικονίδιο.

2. Κάντε κλικ στο Next για να ορίσετε τις ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μόνο ενεργοποιημένοι (αδειοδοτημένοι) τύποι μορφών δεδομένων αναγράφονται στο
παράθυρο διαλόγου New Archive.
 

Δημιουργία νέων αρχείων
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2.2.2 Ρυθμίσεις για το νέο αρχείο - Επισκόπηση

Διαθέσιμες σελίδες ρυθμίσεων

Ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο αρχείου, σας ζητείται να καταχωρίσετε συγκεκριμένες
πληροφορίες ή/και να ορίσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
Οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο Settings στο
παράθυρο διακόγου Load Archives.

Τύπος αρχείου Επεξήγηση Βλέπε

Advanced Brainlab Μορφή αρχείου Brainlab (xBrain) Σελίδα 24

Εισαγωγή DICOM από το σύστη-
μα αρχείου Εισαγωγή DICOM από διάφορα μέσα Σελίδα 25

STL Εισαγωγή τρισδιάστατων αντικειμένων ή δο-
μών που είναι αποθηκευμένες σε μορφή STL Σελίδα 28

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η μορφή DICOM περιλαμβάνει λειτουργίες όπως MR, CT, PET, SPECT, XR ή XA. Τα
σύνολα δεδομένων ακτινογραφίας αγγειογραφίας (3D) εισάγονται ως λειτουργία XT.
 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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2.2.3 Ρυθμίσεις για το νέο αρχείο - Μορφή Advanced Brainlab

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το αρχείο χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πλάνων θεραπείας που δημιουργούνται στο
iPlan.

Τρόπος ορισμού ρυθμίσεων

Εικόνα 3 

Βήματα

1. Εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο στο πεδίο Archive Name.

2.
Στο πεδίο Data Path, κάντε κλικ στο Browse για να πλοηγηθείτε στη σχετική τοπική
διαδρομή ή διαδρομή δικτύου.
Εναλλακτικά, εισαγάγετε χειροκίνητα τη διαδρομή αρχείων για τα δεδομένα ασθενή.

3.

Ενεργοποιήστε τα σχετικά πλαίσια ελέγχου για να εφαρμόσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις
για αποθήκευση:
• Use compressed and packed file format for removable devices (Χρήση
συμπιεσμένης μορφής αρχείου για αφαιρούμενες συσκευές): Επιταχύνετε την
αρχειοθέτηση σε αφαιρούμενες μονάδες δίσκου USB.

• Reduce transfer time for removable devices (Μείωση του χρόνου μεταφοράς
αφαιρούμενων συσκευών): Επιταχύνετε την αρχειοθέτηση σε αφαιρούμενες συσκευές,
παραλείποντας πρωτογενή δεδομένα που δεν χρησιμοποιούνται στην πλοήγηση.

• Delete existing patient data in target folder (Διαγραφή υφιστάμενων δεδομένων
ασθενή στον φάκελο στόχο): Πραγματοποιεί εκκαθάριση της αφαιρούμενης συσκευής.

4. Για να επαληθεύσετε ότι η διαδρομή αρχείου είναι έγκυρη, κάντε κλικ στο Test connecti-
on.

5. Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Load Archives όπου
μπορείτε να φορτώσετε το αρχείο (βλ. σελίδα 30).

Δημιουργία νέων αρχείων
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2.2.4 Ρυθμίσεις για το νέο αρχείο - DICOM

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το αρχείο χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων DICOM από σύστημα αρχείων (π.χ.
CD-ROM, DVD, σκληρός δίσκος, αφαιρούμενη συσκευή, διαδρομή δικτύου).

Τρόπος ορισμού ρυθμίσεων

Εικόνα 4 

Βήματα

1. Εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο στο πεδίο Archive Name.

2.
Στο πεδίο Data Path, κάντε κλικ στο Browse για να πλοηγηθείτε στη σχετική τοπική
διαδρομή ή διαδρομή δικτύου.
Εναλλακτικά, εισαγάγετε χειροκίνητα τη διαδρομή αρχείων για τα δεδομένα ασθενή.

3. Ορίστε τις ρυθμίσεις Alias Patient handling (βλ. σελίδα 25).

4.

Ενεργοποιήστε τα σχετικά πλαίσια ελέγχου:
• Quick Search (Γρήγορη αναζήτηση): Το σύστημα θεωρεί ότι υπάρχει μόνο ένας
ασθενής σε κάθε φάκελο και λαμβάνει υπόψη μόνο αρχεία και φακέλους που
σχετίζονται με έναν ασθενή.

• Use DICOMDIR (Χρήση του DICOMDIR): Επιταχύνει την περιήγηση στα δεδομένα DI-
COM.

• Reduce memory usage (Μείωση χρήσης της μνήμης): Εάν επιλεγεί, το λογισμικό
αρχικά φορτώνει μόνο τις πληροφορίες κεφαλίδας κατά την εισαγωγή δεδομένων DI-
COM. Αυτό μειώνει σημαντικά τον χρόνο φόρτωσης. Τα δεδομένα εικόνας στη συνέχεια
φορτώνονται όταν επιλεγούν κατά την επιλογή ομάδας εικόνων (βλ. σελίδα 88).

5. Για να επαληθεύσετε ότι η διαδρομή αρχείου είναι έγκυρη, κάντε κλικ στο Test connecti-
on.

6. Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Load Archives όπου
μπορείτε να φορτώσετε το αρχείο (βλ. σελίδα 30).

Alias Patient Handling

Στο πεδίο Alias Patient handling μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις δημιουργίας αρχείου.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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Λειτουργία Επεξήγηση

Patient ID is
unique (Το ID
ασθενή είναι μο-
ναδικό)

Επιλέξτε το αν όλοι οι ασθενείς με το ίδιο ID ασθενή πρόκειται να θεωρηθούν
πανομοιότυποι

Patient Name and
ID are unique (Το
όνομα και το ID
ασθενή είναι μο-
ναδικά)

Επιλέξτε το αν το όνομα και το ID ασθενή ταιριάζουν για έναν φάκελο ασθενή

Ask user (Ερώτη-
ση προς τον χρή-
στη)

Επιλέξτε το για να ζητήσετε πληροφορίες για το πώς να συνεχίσετε με ασθε-
νείς με το ίδιο ID αλλά διαφορετικό όνομα

Δημιουργία νέων αρχείων
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2.2.5 Ρυθμίσεις για το νέο αρχείο - Εισαγωγή DICOM PACS

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το αρχείο δημιουργείται και διαμορφώνεται αυτόματα για να διευκολύνει την εισαγωγή
δεδομένων DICOM από ένα σύστημα ερώτησης/ανάκτησης. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη
Brainlab για να διαμορφώσετε επιπλέον συστήματα PACS, εάν είναι απαραίτητο.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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2.2.6 Ρυθμίσεις για το νέο αρχείο - STL

Γενικές πληροφορίες

Το STL είναι μια κοινή μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται συνήθως από διαφορετικά
τρισδιάστατα συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή
και εξαγωγή γενικών τρισδιάστατων μοντέλων αντικειμένων.
Στο iPlan μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής STL για να επαληθεύσετε τη
γεωμετρία ενός τρισδιάστατου μοντέλου ή να σχεδιάσετε ένα μοντέλο. Όταν εισαχθεί ένα
αντικείμενο STL στο iPlan, είναι διαθέσιμο ως τυπικό αντικείμενο και μπορεί να τροποποιηθεί ή να
τοποθετηθεί όπως απαιτείται στις εργασίες Object Creation (βλ. σελίδα 131) και Advanced
Object Planning (βλ. σελίδα 169).
Κατά τον σχεδιασμό ενός μοντέλου που αφορά ειδικά έναν ασθενή, τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά
του μοντέλου κατά κανόνα δεν λαμβάνονται υπόψη. Σχεδιάζετε το σχήμα του μοντέλου και το
δίνετε στον παρασκευαστή, ο οποίος μπορεί, για παράδειγμα, να ρυθμίσει το σχήμα, να λειάνει
την επιφάνεια και να προσθέσει οπές για βίδες.
Τα δεδομένα για το τροποποιημένο μοντέλο επιστρέφονται σε εσάς και μπορείτε να τα εισαγάγετε
στο iPlan, ώστε να διασφαλίσετε, πριν από την κατασκευή, ότι το γενικό σχήμα του μοντέλου
εξακολουθεί να ταιριάζει με τις κλινικές ανάγκες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Λόγω της πιθανότητας απώλειας πληροφοριών εξαιτίας της επανάληψης της
δειγματοληψίας, το αρχείο STL θα πρέπει να ελέγχεται μετά την εξαγωγή.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Από προεπιλογή, μόνο αρχεία STL με μέγιστο μέγεθος 50 MB μπορούν να
εισαχθούν. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να ρυθμιστεί από την υποστήριξη της Brainlab κατόπιν
αιτήματος.
 

Σχετικά με τη μορφή STL

Το iPlan μπορεί να εισαγάγει αρχεία STL σε δυαδική μορφή. Αναλυτικές οδηγίες μορφοποίησης
είναι διαθέσιμες από την τεχνική υποστήριξη της Brainlab κατόπιν αιτήματος.

Πότε είναι δυνατή η εισαγωγή αρχείων STL;

Ένα έγκυρο σύνολο ανατομικών δεδομένων ασθενή πρέπει να φορτωθεί ή να εισαχθεί πριν από
την εισαγωγή των δεδομένων STL.

Δημιουργία νέων αρχείων
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Τρόπος ορισμού ρυθμίσεων

Εικόνα 5 

Βήματα

1. Εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο στο πεδίο Archive Name.

2.
Στο πεδίο Data Path, κάντε κλικ στο Browse για να πλοηγηθείτε στη σχετική τοπική
διαδρομή ή διαδρομή δικτύου.
Εναλλακτικά, εισαγάγετε χειροκίνητα τη διαδρομή αρχείων για τα δεδομένα ασθενή.

3. Για να επαληθεύσετε ότι η διαδρομή αρχείου είναι έγκυρη, κάντε κλικ στο Test connecti-
on.

4. Επιλέξτε την ποιότητα αντικειμένου που θέλετε από την αναπτυσσόμενη λίστα Import
Quality of Objects.

5.

Επιλέξτε τη μονάδα μεγέθους για το αντικείμενο (σε mm ή ίντσες), από την
αναπτυσσόμενη λίστα Unit of STL Data.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει τη σωστή μονάδα μέτρησης καθώς δεν
είναι δυνατός ο προσδιορισμός μονάδων στο ίδιο το αρχείο. Ελέγξτε τα εισαχθέντα
δεδομένα για να βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αντικειμένου είναι το αναμενόμενο.
 

6.

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Attempt to import objects with color information
για να εισαγάγετε αντικείμενα με τα χρώματα που ορίσατε στο iPlan.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το iPlan προσαρμόζει το χρώμα στο πλησιέστερο δυνατό αντίστοιχο, αν δεν
είναι δυνατό να αναπαραχθεί επακριβώς.
 

7. Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Load Archives όπου
μπορείτε να φορτώσετε το αρχείο (βλ. σελίδα 30).

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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2.3 Τρόπος επιλογής αρχείου
2.3.1 Επιλογή αρχείου

Τρόπος φόρτωσης αρχείου

Αφού δημιουργήσατε ένα αρχείο, αυτό είναι διαθέσιμο στο παράθυρο διαλόγου Load Archives.

Εικόνα 6 

Βήματα

1. Επιλέξτε το αρχείο κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνομα ή εικονίδιο.

2. Κάντε κλικ στο Next για να εμφανίσετε τα δεδομένα ασθενή που περιέχονται στο αρχείο.

Λειτουργίες για την επιλογή αρχείων

Λειτουργία Επεξήγηση

New Archive
Αν ένα κατάλληλο αρχείο δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί, η λειτουργία αυτή επι-
τρέπει τη δημιουργία ενός αρχείου για τη μορφή δεδομένων που θέλετε να
μεταφέρετε (βλ. σελίδα 22).

Settings
Ορίζει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το επιλεγμένο αρχείο. Οι διαθέσιμες ρυθ-
μίσεις μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την επιλεγμένη μορφή δεδομένων
(βλ. από σελίδα 23).

Delete Διαγράφει το επιλεγμένο αρχείο. Τα δεδομένα ασθενή στο αρχείο προέλευ-
σης δεν θα διαγραφούν.

Επόμενα βήματα

Επιλογές Βλέπε

Αν επιλέξατε ένα αρχείο DICOM ή Brainlab, μπορείτε τώρα να επιλέξετε τον ασθε-
νή. Σελίδα 31

Αν επιλέξατε ένα αρχείο STL, μπορείτε τώρα να επιλέξετε το απαιτούμενο αρχείο
STL και να το φορτώσετε στο πλάνο. Σελίδα 46

Τρόπος επιλογής αρχείου
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2.4 Χειρισμός δεδομένων ασθενή
2.4.1 Επιλογή ασθενή

Τρόπος επιλογής ασθενή

Όταν επιλεγεί ένα αρχείο, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου επιλογής ασθενή.

Εικόνα 7 

Βήματα

1. Επιλέξτε το αρχείο ασθενή κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνομα ή εικονίδιο.

2. Κάντε κλικ στο Next για να συνεχίσετε.

Αν το όνομα ή το ID του ασθενή δεν καταχωριστούν σωστά στον σαρωτή, τα στοιχεία αυτά
ρυθμίζονται αυτόνομα σε Unknown. Επιβεβαιώστε πως τα δεδομένα του επιλεγμένου
ασθενή είναι σωστά.

Εικονίδια ασθενή

Εικονίδια πλάνου θεραπείας

Επισημαίνει ανώνυμο ασθενή

Επισημαίνει γυναίκα ασθενή

Επισημαίνει άνδρα ασθενή
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Λειτουργίες για την επιλογή ασθενή

Λειτουργία Επεξήγηση

Administration

Διαχείριση δεδομένων ασθενή:
• Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του αρχείου ασθενή σε διαφορετικό φάκελο

(βλ. σελίδα 33)
• Μετακινήστε το αρχείο ασθενή σε διαφορετικό φάκελο (βλ. σελίδα 33)
• Διαγράψτε μόνιμα τα επιλεγμένα αρχεία (βλ. σελίδα 19)

Refresh Ενημερώνει την οθόνη, π.χ. όταν προστίθεται ένας νέος ασθενής στον κατά-
λογο στον σκληρό δίσκο

Search Φιλτράρει την οθόνη σύμφωνα με τα καταχωρισμένα Patient Name ή
Patient ID

Reset Επαναφέρει το φίλτρο ώστε να εμφανίζονται και πάλι όλα τα διαθέσιμα δεδο-
μένα

Χειρισμός δεδομένων ασθενή
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2.4.2 Αντιγραφή ή μεταφορά δεδομένων ασθενή σε διαφορετικό φάκελο

Διαθέσιμες λειτουργίες

Οι λειτουργίες Copy και Move παρέχονται στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου Administration,
όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Administration (βλ. σελίδα 31).

Εικόνα 8 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιμες μόνο για τις μορφές DICOM και τις μορφές
Advanced Brainlab.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να είναι διαθέσιμα τουλάχιστον
δύο αρχεία του επιλεγμένου τύπου. Λεπτομέρειες για τη δημιουργία αρχείων παρέχονται στη
σελίδα 22.
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Τρόπος αντιγραφής ή μετακίνησης του ασθενή

Εικόνα 9 

Βήματα

1. Επισημάνετε το αρχείο του ασθενή στο παράθυρο διαλόγου Administration.

2. Κάντε κλικ στο Copy ή στο Move για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Target
(εμφανίζεται παραπάνω).

3. Επισημάνετε το αρχείο.

4. Κάντε κλικ στο OK για να μεταφέρετε τα δεδομένα.

Κατάσταση μεταφοράς

Τώρα έχετε επιστρέψει στο παράθυρο διαλόγου Administration όπου η κατάσταση της ενέργειας
μεταφοράς επισημαίνεται με μια ράβδο προόδου.

Χειρισμός δεδομένων ασθενή

34 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 iPlan ENT Έκδ. 3.0



2.4.3 Φόρτωση πλάνου θεραπείας

Παράθυρο διαλόγου πλάνων θεραπείας

Αν έχει επιλεγεί προηγμένο αρχείο Brainlab, σας ζητείται να επιλέξετε πλάνο θεραπείας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν είναι διαθέσιμο μόνο ένα πλάνο θεραπείας, το σύστημα το ανοίγει αυτόματα και
συνεχίζει στο επόμενο βήμα.
 

Εικόνα 10 

Τρόπος επιλογής του πλάνου θεραπείας

Βήματα

1. Επιλέξτε το πλάνο θεραπείας κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνομα ή εικονίδιο.

2. Κάντε κλικ στο Load για να φορτώσετε το πλάνο θεραπείας.
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2.4.4 Εισαγωγή δεδομένων DICOM

Τρόπος επιλογής της εξέτασης

Αν εισάγετε δεδομένα DICOM και τα φορτωμένα δεδομένα ασθενή περιέχουν πολλαπλές
εξετάσεις, σας ζητείται να επιλέξετε μια εξέταση ασθενή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν είναι διαθέσιμη μόνο μία εξέταση ασθενή, το σύστημα την ανοίγει αυτόματα και
συνεχίζει στο επόμενο βήμα.
 

Εικόνα 11 

Βήματα

1. Επιλέξτε την εξέταση ασθενή κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνομα ή εικονίδιο.

2. Κάντε κλικ στο Next για να συνεχίσετε με την επιλογή σειράς εικόνων.

Τρόπος επιλογής της σειράς εικόνων

Τώρα σας ζητείται να επιλέξετε τη σειρά εικόνων. Η σειρά εικόνων περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα
εικόνων που έχουν αποθηκευτεί σε μια συγκεκριμένη εξέταση για έναν μεμονωμένο ασθενή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν είναι διαθέσιμη μόνο μία σειρά εικόνων, το σύστημα την ανοίγει αυτόματα και
συνεχίζει στο επόμενο βήμα.
 

Χειρισμός δεδομένων ασθενή
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Εικόνα 12 

Βήματα

1. Επιλέξτε τη σειρά εικόνων κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνομα ή εικονίδιο.

2. Κάντε κλικ στο Next για να συνεχίσετε με την επιλογή ομάδας εικόνων.

Παράθυρο διαλόγου προηγμένων δεδομένων

Ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου Advanced Data. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα
εικόνων και να εφαρμόσετε ρυθμίσεις.

Εικόνα 13 

Λειτουργίες προηγμένων δεδομένων

Λειτουργία Επεξήγηση

Manipulation... Ρυθμίστε τον προσανατολισμό των φορτωμένων εικόνων (βλ. σελίδα 39)
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Λειτουργία Επεξήγηση

Sorting... Ταξινομήστε τα δεδομένα εικόνας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (βλ. σελί-
δα 42)

Delete Slices... Διαγράψτε τομές από την επιλεγμένη ομάδα εικόνων (βλ. σελίδα 41)

Dicom Info... Εμφανίστε πληροφορίες DICOM που αφορούν την εικόνα που εμφανίζεται
(βλ. σελίδα 44)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιμες μόνο για σύνολα τρισδιάστατων δεδομένων.
 

Τρόπος επιλογής και ελέγχου της ομάδας εικόνων

Βήματα

1. Επιλέξτε την ομάδα εικόνων κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο όνομα ή εικονίδιο.

2.
Επαληθεύστε ότι οι πληροφορίες ομάδας εικόνων που παρέχονται στην κάτω αριστερή
γωνία της οθόνης είναι σωστές. Οι πληροφορίες που παρέχονται διαφέρουν, ανάλογα με
το επιλεγμένο σύνολο δεδομένων.

3. Ελέγξτε την ομάδα εικόνων ως προς την καταλληλότητά της χρησιμοποιώντας τις
λειτουργίες της γραμμής εργαλείων στα δεξιά της προβολής εικόνας (βλ. σελίδα 59).

4. Κάντε κλικ στο Next για να συνεχίσετε στο iPlan Navigator (βλ. σελίδα 53).

Χειρισμός δεδομένων ασθενή
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2.4.5 Προσανατολισμός

Γενικές πληροφορίες

Αν ο ασθενής υποβλήθηκε σε σάρωση στην αξονική (πρηνή ή ύπτια) θέση αλλά με το κεφάλι σε
κλίση και με αντίστοιχη κλίση του ικριώματος, η επισήμανση των στεφανιαίων δεδομένων
σάρωσης δεν θα εμφανίζονται σωστά από το λογισμικό πλοήγησης. Μπορείτε να διορθώσετε αυτό
το σφάλμα εξάγοντας τα δεδομένα από τον σαρωτή ως σύνολο στεφανιαίων δεδομένων ή
επισημαίνοντάς τα εκ νέου από αξονικά σε στεφανιαία στο iPlan χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες
που περιγράφονται στη σελίδα 39.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ορισμένοι σαρωτές και μορφές ιατρικών πληροφοριών δεν περιλαμβάνουν
πληροφορίες προσανατολισμού εικόνας στην κεφαλίδα της εικόνας.
 

Τρόπος πρόσβασης σε λειτουργίες προσανατολισμού

Εικόνα 14 

Βήματα

1. Επιλέξτε την ομάδα εικόνων που θέλετε στο παράθυρο διαλόγου Advanced Data
(εμφανίζεται όταν τα δεδομένα φορτωθούν).

2. Κάντε κλικ στο Manipulation... στην περιοχή επιλογών στα δεξιά του παραθύρου
διαλόγου για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Orientation (εμφανίζεται παραπάνω).

Διαθέσιμες λειτουργίες προσανατολισμού

Λειτουργία Επεξήγηση

Flip A-P
Γυρίστε την επιλεγμένη εικόνα στις κατευθύνσεις A-P (πρόσθια-οπίσθια), H-
F (κεφαλή-πόδια), και L-R (αριστερά-δεξιά)Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Περιστρέψτε την επιλεγμένη εικόνα στις κατευθύνσεις A-P (πρόσθια-οπί-
σθια), H-F (κεφαλή-πόδια), και L-R (αριστερά-δεξιά)Rotate H-F
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Λειτουργία Επεξήγηση

Rotate L-R

Undo Αναιρέστε την τελευταία αλλαγή που κάνατε

Reset Επαναφέρετε όλες τις αλλαγές που κάνετε

Modality
Η λειτουργία του συνόλου δεδομένων σάρωσης (CT, MR, X-Ray, NM, XT,
OT ή Ultrasound) μπορεί να επιλεγεί εδώ, αν δεν έχει ήδη προκαθοριστεί
στον σαρωτή

Submodality

Η κατάλληλη δευτερεύουσα λειτουργία μπορεί να επιλεγεί για την τρέχουσα
λειτουργία, αν δεν έχει ήδη προκαθοριστεί στον σαρωτή:
• CT = μπορεί να επιλεγεί το Angio
• MR = μπορούν να επιλεγούν τα Angio, functional, T1 και T2 contrast
• X-Ray = δεν υπάρχει διαθέσιμη δευτερεύουσα λειτουργία
• NM = μπορούν να επιλεγούν τα PET και SPECT
• XT = XA (αγγειογραφία)
• OT = μπορεί να επιλεγεί το SC

Patient
orientation

Για τον προσανατολισμό ασθενή, μπορείτε να επιλέξετε Prone, Supine,
Decubitus Left ή Decubitus Right αν ο προσανατολισμός δεν έχει ήδη
προκαθοριστεί στον σαρωτή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν οριστεί αυτόματα το Unknown, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η
σωστή επιλογή για τα δεδομένα εικόνας πριν συνεχίσετε.
 

Scan direction
Επιλέξτε είτε Head first ή Feet first
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν οριστεί αυτόματα το Unknown, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η
σωστή επιλογή για τα δεδομένα εικόνας πριν συνεχίσετε.
 

Image Type

Επιλέξτε Axial, Coronal, Sagittal ή Unknown για την κατεύθυνση του τύ-
που εικόνας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν οριστεί αυτόματα το Unknown, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η
σωστή επιλογή για τα δεδομένα εικόνας πριν συνεχίσετε.
 

Series comment Προβάλλετε σχόλια που καταχωρίστηκαν από τον χειριστή του σαρωτή

Διαθέσιμες λειτουργίες προβολής

Επιπλέον λειτουργίες προβολής είναι διαθέσιμες μέσω της γραμμής εργαλείων στα δεξιά της
προβολής εικόνας (βλ. σελίδα 59).

Επόμενα βήματα

Βήμα

Αφού επιλεγούν οι ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Yes στην εντολή που εμφανίζεται για να επιβεβαιώ-
σετε τις αλλαγές σας.
Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα σας επιστρέψει στο παράθυρο διαλόγου Advanced Data.

Χειρισμός δεδομένων ασθενή
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2.4.6 Διαγραφή τομών

Γενικές πληροφορίες

Αν έχετε εισαγάγει δεδομένα DICOM, μπορείτε να διαγράψετε τομές από την επιλεγμένη ομάδα
εικόνων.

Τρόπος διαγραφής τομών

Εικόνα 15 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Delete Slices... στην περιοχή Λειτουργίες.

2.
Στο Delete slices from [x] to [x], προσδιορίστε το εύρος των τομών που θα διαγραφούν.
Παράδειγμα: Τομή 1 έως 10.

3.

Στο Delete every ... [x] slice, προσδιορίστε αν όλες οι τομές στο καθορισμένο εύρος θα
πρέπει να διαγραφούν ή εάν θα πρέπει να παραλειφθούν συγκεκριμένες τομές.
Παράδειγμα: Αν θέλετε να διαγράψετε τις τομές 10, 20 κ.λπ., κάντε την εξής καταχώριση:
Delete every ... [10] slice.

4. Κάντε κλικ στο Delete Slices για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν δεν έχετε εξέλθει ακόμα από το παράθυρο διαλόγου Delete Slices, μπορείτε να
αναιρέσετε την ενέργεια διαγραφής πατώντας το κουμπί Undo.
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2.4.7 Ταξινόμηση εικόνων

Γενικές πληροφορίες

Οι εικόνες DICOM φορτώνονται μεμονωμένα από το iPlan. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να
ομαδοποιούνται ως ομάδες εικόνων. Ορισμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν μπορούν να
τροποποιηθούν. Τυπικά σύνολα δεδομένων DICOM όπως CT ή MR κατά κανόνα ομαδοποιούνται
σωστά. Ωστόσο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις το σαρωτή που χρησιμοποιούνται, οι ρυθμίσεις που
περιγράφονται παρακάτω μπορούν να τροποποιηθούν, ώστε οι εικόνες DICOM να
ομαδοποιηθούν σωστά με το απαιτούμενο σύνολο δεδομένων.

Τρόπος πρόσβασης στην ταξινόμηση

Εικόνα 16 

Βήματα

1. Επισημάνετε την ομάδα εικόνων στο παράθυρο διαλόγου Advanced Data που
εμφανίζεται όταν τα δεδομένα φορτωθούν.

2. Κάντε κλικ στο Sorting... στην περιοχή επιλογών στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου για
να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Sorting... (εμφανίζεται παραπάνω).

Επιλογή παραμέτρων

Βήματα

1.

Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες παραμέτρους ταξινόμησης κάνοντας κλικ
στα αντίστοιχα πλαίσια επιλογών:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2.
Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε σε αυτές τις παραμέτρους και επιστρέψτε στο
παράθυρο διαλόγου Advanced Data. Οι εικόνες εμφανίζονται ταξινομημένες σύμφωνα με
τις επιλεγμένες παραμέτρους.

Χειρισμός δεδομένων ασθενή
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Οι παράμετροι ταξινόμησης δεν επηρεάζουν την πραγματική σειρά των τομών εικόνων.
Κάθε τομή παραμένει στη δική της θέση x, y, z, διασφαλίζοντας την σωστή τοποθέτηση.
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2.4.8 Πληροφορίες DICOM

Τρόπος εμφάνισης των πληροφοριών DICOM

Κάντε κλικ στο Dicom Info... στο παράθυρο διαλόγου Advanced Data (βλ. σελίδα 37) για να
εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου File display. Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει τις
πληροφορίες κεφαλίδας των DICOM όπως εγγράφηκαν από τον σαρωτή.

Παράθυρο διαλόγου προβολής αρχείων

①

②

③

Εικόνα 17 

Αρ. Επεξήγηση

① Όνομα και τοποθεσία αρχείου.

② Εμφανίζει τις πληροφορίες κεφαλίδας DICOM.

③

Κάνοντας κλικ στο Editor μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες κεφαλίδας DICOM
ή να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε διαφορετική τοποθεσία.
Το αρχείο εμφανίζεται στο πρόγραμμα επεξεργασίας Notepad όπου μπορείτε να το τρο-
ποποιήσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στη θέση που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κατά την εισαγωγή δεδομένων DICOM, επαληθεύστε προσεκτικά ότι όλες οι γενικές
πληροφορίες DICOM (π.χ. λειτουργικότητα, όνομα ασθενή, ημερομηνία γέννησης) έχουν
ερμηνευτεί σωστά από το iPlan και ότι οι πληροφορίες που έχουν σταλεί από τον σαρωτή ήταν
σωστές.
 

Χειρισμός δεδομένων ασθενή
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2.5 Προσθήκη δεδομένων ασθενή
2.5.1 Εισαγωγή νέων δεδομένων DICOM

Γενικές πληροφορίες

Αν έχετε ήδη φορτώσει δεδομένα ασθενή και φορτώνετε νέα δεδομένα DICOM για τον ασθενή,
έχετε την επιλογή να συγχωνεύσετε τα νέα δεδομένα με τα υφιστάμενα δεδομένα ασθενή, ή να
δημιουργήσετε ένα χωριστό αρχείο ασθενή.

Πώς να προσθέσετε δεδομένα

Αφού εισαγάγετε τα δεδομένα (βλ. σελίδα 36), θα σας ζητηθεί αν επιθυμείτε να προσθέσετε τα νέα
δεδομένα στα υφιστάμενα δεδομένα ασθενή.

Εικόνα 18 

Επιλογές

Κάντε κλικ στο Merge για να προσθέσετε τα νέα δεδομένα απευθείας στα υφιστάμενα δεδομένα
ασθενή. 

Κάντε κλικ στο New Patient για να δημιουργήσετε έναν χωριστό φάκελο ασθενή.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Create new study [...] και κάντε κλικ στο Merge για να δημιουργή-
σετε μια νέα εξέταση για τον τρέχοντα ασθενή.

Κάντε κλικ στο Cancel για να ακυρώσετε την εισαγωγή νέων δεδομένων.

Επόμενα βήματα

Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή δεδομένων, κάντε κλικ στο View and Adjustment και έπειτα στο
OK στο iPlan Navigator (σελίδα 52) για να συνεχίσετε στις λειτουργίες προβολής.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΗ
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2.5.2 Εισαγωγή δεδομένων STL

Γενικές πληροφορίες

Αφού δορτώσετε ένα σύνολο ανατομικών δεδομένων ασθενή, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα
STL στο πλάνο.

Τρόπος εισαγωγής δεδομένων STL

Εικόνα 19 

Βήματα

1. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο STL (βλ. σελίδα 28).

2.
Στο παράθυρο διαλόγου Load Archives (βλ. σελίδα 30), επιλέξτε το αρχείο STL, και μετά
κάντε κλικ στο Next.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Files (βλέπε παραπάνω).

3.

Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε στο πλάνο θεραπείας.
Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να προσαρμόσετε την ποιότητα του αντικειμένου
χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα Import Quality of Objects ή τη ράβδο
κύλισης Resolution. Από προεπιλογή, η ποιότητα του αντικειμένου είναι η ρύθμιση που
ορίσατε όταν δημιουργήσατε το νέο αρχείο.

4. Κάντε κλικ στο Import για να προσθέσετε τα δεδομένα STL στο πλάνο θεραπείας και
συνεχίστε στο iPlan Navigator (βλ. σελίδα 53).

Το αποτέλεσμα της εισαγωγής STL είναι ένα κατά προσέγγιση μοντέλο του αρχικού
μοντέλου. Η απώλεια πληροφοριών κατά τη μετατροπή εξαρτάται από τις ρυθμίσεις
ποιότητας που επιλέξατε στο παράθυρο διαλόγου STL Import. Οι εικόνες υψηλής
ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη προσέγγιση.

Προσθήκη δεδομένων ασθενή
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3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1 Εισαγωγή στο iPlan
3.1.1 Επισκόπηση

Απόδοση συστήματος

Η απόδοση του iPlan εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα υπολογιστή.
Για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του λογισμικού, αποφύγετε την εκτέλεση περιττών
εφαρμογών παράλληλα με το iPlan.

Πρόσθετες ενότητες του iPlan

Είναι διαθέσιμες διάφορες ενότητες του iPlan, π.χ. για κρανιακές εφαρμογές. Αν έχετε αγοράσει
περισσότερες από μία ενότητες, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκινήσει τη σωστή ενότητα, ελέγχοντας το
λογότυπο του προϊόντος στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

Εικόνα 20 
Ένα χωριστό Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού είναι διαθέσιμο για κάθε ενότητα του iPlan.
Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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3.1.2 Δεδομένα εικόνων και συντομογραφίες

Συμβατοί τύποι εικόνας

Οι ακόλουθοι τύποι εικόνας μπορούν να μεταφερθούν στο iPlan:
• CT (με/χωρίς σκιαγραφικό μέσο)
• MR (με/χωρίς σκιαγραφικό μέσο)
• Δεδομένα πυρηνικής φυσικής (PET, SPECT)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αναλυτικές οδηγίες σάρωσης είναι διαθέσιμες από την τεχνική υποστήριξη της
Brainlab κατόπιν αιτήματος.
 

Επαλήθευση δεδομένων εικόνας

Το iPlan παρέχει λειτουργίες για τη μέτρηση ή/και τον υπολογισμό αποστάσεων, όγκων,
διαμέτρων, γωνιών, θέσεων σημείων (σε καρτεσιανές συντεταγμένες), κ.λπ. βάσει
δεδομένων εικόνας. Για να αποφύγει τον τραυματισμό του ασθενή λόγω παρόμοιων
μετρήσεων και υπολογισμών, ο χρήστης θα πρέπει να επαληθεύσει τα δεδομένα εικόνας
που χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλίσει ότι είναι κατάλληλα για αυτούς τους σκοπούς.
Η καταλληλότητα των δεδομένων εικόνας πρέπει να τεκμηριώνεται, να διατηρείται και να
επαληθεύεται τακτικά και από τον χρήστη των δεδομένων εικόνας και από τον πάροχο της εικόνας
(π.χ. τον ακτινολόγο του νοσοκομείου) σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
• Ο χρήστης των δεδομένων εικόνας (π.χ. χρήστης του iPlan), καθώς και ο πάροχος της εικόνας
πρέπει να γνωρίζουν ότι τα παρεχόμενα δεδομένα εικόνας πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το
iPlan για γεωμετρικές μετρήσεις και υπολογισμούς.

• Ο χρήστης των δεδομένων εικόνας είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό απαιτήσεων
δεδομένων εικόνας που είναι συναφή για τη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης (π.χ. χωρική
ακρίβεια) στον πάροχο της εικόνας.

• Ο πάροχος της εικόνας είναι υπεύθυνος για την παροχή δεδομένων εικόνας που πληρούν τις
απαιτήσεις (π.χ. χωρική ακρίβεια) που προσδιορίζονται από τον χρήστη των δεδομένων
εικόνας.

• Ο πάροχος της εικόνας είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση ότι τα παρεχόμενα δεδομένα
εικόνας καλύπτουν τις απαιτήσεις (π.χ. με βαθμονόμηση του σαρωτή και διενέργεια δοκιμών
ομοιώματος χρησιμοποιώντας τη λειτουργία iPlan για μέτρηση σε τακτική βάση).

• Ο χρήστης των δεδομένων εικόνας και ο πάροχος της εικόνας πρέπει να γνωρίζουν ότι ούτε η
Brainlab ούτε το ίδιο το λογισμικό μπορεί να επαληθεύσει τα δεδομένα εικόνας συγκεκριμένου
ασθενή, τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το iPlan για ειδικές περιπτώσεις χρήσης.

Εισαγωγή στο iPlan
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3.1.3 Ροή εργασιών του iPlan

Γενικές πληροφορίες

Παρακάτω θα δείτε ένα παράδειγμα ροής εργασιών για τη δημιουργία πλάνου θεραπείας με το
iPlan.
Για να μεταβείτε στις εργασίες σχεδιασμού που εμφανίζονται στη ροή εργασιών, μπορείτε να
κάνετε τα εξής:
• Συνεχίστε με τις εργασίες σχεδιασμού με την ακόλουθη σειρά, μέσω της περιοχής Navigator

(βλ. σελίδα 52).
• Επιλέξτε εργασίες σχεδιασμού με τη σειρά που προτιμάτε μέσω του iPlan Navigator (βλ.
σελίδα 53).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να παραλείψετε εργασίες οι οποίες δεν απαιτούνται για τον τρέχοντα
σχεδιασμό θεραπείας.
 

Τυπική ροή εργασιών

Στάδιο σχεδίου θε-
ραπείας

Βήμα σχεδιασμού Βλέπε

Δεδομένα εικόνας
Σάρωση ασθενούς Οδηγίες σάρωσης

Φόρτωση/εισαγωγή δεδομένων Σελίδα 17

Σχεδιασμός

Προβολή και Ρύθμιση Σελίδα 65

Σημεία καταγραφής Σελίδα 103

Συγχώνευση εικόνων Σελίδα 115

Δημιουργία αντικειμένου Σελίδα 131

Σύνθετος σχεδιασμός αντικειμένων Σελίδα 170

Σχεδιασμός τροχιών Σελίδα 177

Τελικά βήματα
Αποθήκευση σχεδίου θεραπείας Σελίδα 217

Εξαγωγή σχεδίου θεραπείας Σελίδα 223

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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3.2 Διεπαφή χρήστη
3.2.1 Κύρια οθόνη

Γενικές πληροφορίες

Η κύρια οθόνη εμφανίζεται αφού επιλέξετε μια εργασία σχεδιασμού από την περιοχή Navigator
(βλ. σελίδα 52) ή το iPlan Navigator (βλ. σελίδα 53).

Διάταξη οθόνης

① ②

④

③

⑤
Εικόνα 21 

Αρ. Επεξήγηση Βλέπε

① Περιοχή σχεδιασμού στην οποία εμφανίζονται προβολές εικόνας Σελίδα 57

② Λειτουργίες γραμμής εργαλείων Σελίδα 59

③ Περιοχή Navigator Σελίδα 52

④ Περιοχή λειτουργιών Σελίδα 53

⑤ Καρτέλες που επιτρέπουν την επιλογή τύπων προβολής για κάθε εργασία
σχεδιασμού Σελίδα 56

Διεπαφή χρήστη
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3.2.2 Επισκόπηση διαλόγων

Γενικές πληροφορίες

Όταν ανοιχτούν ορισμένες λειτουργίες, ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο διαλόγων, όπου μπορείτε
να προσδιορίσετε διάφορες ρυθμίσεις.

Διάταξη οθόνης (παράδειγμα)

Εικόνα 22 

Γενικές λειτουργίες

Λειτουργία Επεξήγηση

OK Αποθηκεύει τις αλλαγές σας και κλείνει το παράθυρο διαλόγου

Cancel Κλείνει το παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκεύσει τις αλλαγές σας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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3.2.3 Η περιοχή Navigator

Διάταξη

①
②
③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

Εικόνα 23 

Αρ. Επεξήγηση

① Ανοίγει το iPlan Navigator ώστε να μπορείτε να επιλέξετε εργασίες σχεδιασμού με οποια-
δήποτε σειρά (βλ. σελίδα 53)

② Ανοίγει την επόμενη εργασία σχεδιασμού

③ Επόμενη εργασία σχεδιασμού (επισημαίνεται με μπλε περίγραμμα)

④ Τρέχουσα εργασία σχεδιασμού (επισημαίνεται με κίτρινο περίγραμμα)

⑤ Όνομα ασθενή, ID και όνομα πλάνου θεραπείας

⑥ Ανοίγει ένα PDF του εγχειριδίου χρήσης λογισμικού iPlan 

⑦ Ελαχιστοποιεί το παράθυρο iPlan ώστε να είναι ανοιχτό στο παρασκήνιο

⑧ Κλείνει το λογισμικό iPlan (βλ. σελίδα 236)

Πώς να επιλέξετε μια εργασία σχεδιασμού

Επιλογές

Για να μεταβείτε στην επόμενη εργασία σχεδιασμού, κάντε κλικ στο Next.

Για να ανοίξετε το iPlan Navigator για να επιλέξετε άλλη εργασία σχεδιασμού, κάντε κλικ στο Go
To...

Διεπαφή χρήστη
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3.2.4 Το iPlan Navigator

Διάταξη

①

②

Εικόνα 24 

Αρ. Επεξήγηση

①
Διαθέσιμες εργασίες σχεδιασμού
Οι ολοκληρωμένες εργασίες σχεδιασμού επισημαίνονται με ένα σημάδι επιλο-
γής

② Περιγραφή της επιλεγμένης εργασίας σχεδιασμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η απενεργοποιημένη εργασία σχεδιασμού επισημαίνει ότι η εργασία δεν είναι
διαθέσιμη, είτε επειδή δεν εφαρμόζεται για τα φορτωμένα δεδομένα είτε επειδή η λειτουργία δεν
περιλαμβάνεται στην άδειά σας.
 

Πώς να επιλέξετε μια εργασία σχεδιασμού

Επιλογές

Για να ανοίξετε μια εργασία σχεδιασμού, επιλέξτε την εργασία και κάντε κλικ στο OK ή διπλό κλικ
στην εργασία.

Για να βγείτε από το iPlan Navigator χωρίς να επιλέξετε εργασία, κάντε κλικ στο Cancel.
Το λογισμικό σας επαναφέρει στην προηγούμενη οθόνη.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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3.2.5 Η περιοχή λειτουργιών

Γενικές πληροφορίες

Οι λειτουργίες που αφορούν κάθε εργασία σχεδιασμού είναι διαθέσιμες στην περιοχή λειτουργιών.
Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την περιοχή λειτουργιών για την εργασία σχεδιασμού
Registration Points. 

Εικόνα 25 

Εμφάνιση των σχεδιασμένων στοιχείων

Το σύμβολο ματιού δίπλα από κάθε καταχώριση καταλόγου επισημαίνει εάν το σχεδιασμένο
στοιχείο (π.χ. ένα σημείο καταγραφής ή ένα δημιουργημένο αντικείμενο) εμφανίζεται στις
προβολές εικόνας.

Επιλογές

Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται μόλις προσθέσετε ένα στοιχείο στον κατάλογο. Αυτό επι-
σημαίνει ότι δεν έχετε ακόμα προσθέσει τα σχεδιασμένα στοιχεία στις προβολές εικό-
νας (π.χ. τοποθετώντας ένα σημείο καταγραφής στην εικόνα).

Μόλις προσθέσετε τα σχεδιασμένα στοιχεία στις προβολές εικόνων, το εικονίδιο ανοι-
κτού ματιού επισημαίνει ότι τα σχεδιασμένα στοιχεία είναι ορατά.
Κάντε κλικ στο σύμβολο ματιού για να αποκρύψετε τα στοιχεία.

Το εικονίδιο κλειστού ματιού σημαίνει ότι τα σχεδιασμένα στοιχεία είναι κρυμμένα.
Κάντε κλικ στο σύμβολο ματιού για να εμφανίζετε ξανά τα σχεδιασμένα στοιχεία.

Διεπαφή χρήστη
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Ρύθμιση των Ιδιοτήτων και του Χρώματος των σχεδιασμένων στοιχείων

Επιλογές

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο χρώματος δίπλα σε μια κα-
ταχώριση καταλόγου ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
Select Color στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώ-
μα για τα σχεδιασμένα στοιχεία. 
Επιλέξτε ένα χρώμα από την παλέτα και κάντε κλικ στο
OK για επιβεβαίωση.

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ιδιοτήτων δίπλα σε μια κα-
ταχώριση καταλόγου ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
Properties στο οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε το
όνομα/χρώμα των σχεδιασμένων στοιχείων. 
Προσδιορίστε ένα όνομα και επιλέξτε ένα χρώμα από
την παλέτα.
Καντε κλικ στο OK για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές
σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Επιπλέον ρυθμίσεις οι οποίες είναι διαθέσι-
μες για μια συγκεκριμένη εργασία σχεδιασμού περιγρά-
φονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν η λειτουργία Advanced 3D είναι ενερ-
γοποιημένη, ορισμένα αντικείμενα μπορεί να μην εμφα-
νίζονται με ένα συγκεκριμένο χρώμα (βλ. σελίδα 93).
 

Γενικές λειτουργίες

Ανάλογα με την επιλεγμένη εργασία σχεδιασμού, οι ακόλουθες γενικές λειτουργίες μπορεί να είναι
διαθέσιμες στην περιοχή λειτουργιών:

Λειτουργία Επεξήγηση

Undo/Redo Αναίρεση ή επανάληψη κάθε τροποποίησης που κάνατε σε μια εργασία
σχεδιασμού.

Γραμμή προόδου
Παρέχεται για ορισμένες εργασίες (π.χ. άνοιγμα ενός πλάνου θεραπείας).
Οι εργασίες αυτές μπορούν να τερματιστούν κάνοντας κλικ στο Cancel
(εμφανίζεται κάτω από τη γραμμή προόδου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι ειδικές για την εργασία σχεδιασμού λειτουργίες περιγράφονται με την αντίστοιχη
εργασία σχεδιασμού.
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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3.2.6 Καρτέλες

Γενικές πληροφορίες

Οι καρτέλες σας επιτρέπουν να ορίζετε επιλογές προβολής για την περιοχή σχεδιασμού. Η
επιλογή καρτελών διαφέρει ανάλογα με την εργασία σχεδιασμού στην οποία βρίσκεστε.

Διαθέσιμες καρτέλες

Εικόνα 26 
• Overview (σελίδα 79)
• 4 Views και 8 Views (σελίδα 82)
• X-ray Images (σελίδα 84)
• Other Images (σελίδα 85)
• Multiple Sets (σελίδα 86)
• Plan Content (σελίδα 87)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Άλλες καρτέλες που αφορούν ειδικά μια εργασία σχεδιασμού περιγράφονται στην
αντίστοιχη εργασία.
 

Διεπαφή χρήστη
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3.2.7 Προβολές εικόνων στην περιοχή σχεδιασμού

Γενικές πληροφορίες

Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο πλάνο θεραπείας εμφανίζονται με διαφορετικές προβολές
στην περιοχή σχεδιασμού. Μπορείτε να εκτελέσετε τις περισσότερες από τις λειτουργίες
σχεδιασμού απευθείας στις προβολές εικόνων.

Διάταξη περιοχής σχεδιασμού

Ανάλογα με την επιλεγμένη περιοχή σχεδιασμού και καρτέλα προβολής, είναι δυνατές οι
ακόλουθες προβολές εικόνας:
• Τρισδιάστατη προβολή
• Προβολές τομών (αξονική, στεφανιαία ή οβελιαία)
• Ανασυνθέσεις ή εικόνες λοξής ανασύνθεσης

①

②

③

④

Εικόνα 27 

Επεξήγηση περιοχής σχεδιασμού

Αρ. Επεξήγηση

①
Κουμπί βέλους: Παρέχει πρόσβαση στην προβολή επιλογών διαμόρφωσης (βλ. σελίδα
70).
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Αρ. Επεξήγηση

②

Οι προβολές ανασύνθεσης εμφανίζουν εικόνες που έχουν ανασυσταθεί από αρχικές τομές
εικόνων. Οι ακόλουθες πληροφορίες εμφανίζονται σε προβολές ανασύνθεσης:

• Ο προσανατολισμός που επισημαίνεται στην πρώτη γραμμή σε αγκύλες είναι ο προσα-
νατολισμός στον οποίο έγινε η λήψη της αρχικής ομάδας εικόνων.

• Ο προσανατολισμός που επισημαίνεται στη δεύτερη γραμμή είναι η ανασυντεθειμένη
προβολή της εικόνας.

• Ο τύπος σάρωσης (π.χ. MR ή CT) και ο αριθμός προσδιορισμού της σάρωσης
(π.χ. #1) επισημαίνονται επίσης.

Οι αρχικές προβολές τομών εμφανίζουν τομές εικόνων όπως ελήφθησαν αρχικά (αξονική,
στεφανιαία ή οβελιαία). Σε προβολές που εμφανίζουν αρχικές εικόνες τομών εμφανίζονται
οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Η πρώτη γραμμή επισημαίνει τον τύπο σάρωσης (π.χ. MR ή CT), τον αριθμό που προ-
σδιορίζει το σύνολο σάρωσης (π.χ. #1) και τον προσανατολισμό της σάρωσης.

• Η δεύτερη γραμμή επισημαίνει τον αριθμό της τρέχουσας τομής στο σύνολο σαρώ-
σεων.

Ένας προσαρμοσμένος προσανατολισμός επισημαίνει ότι, π.χ. η ομάδα εικόνων επανευ-
θυγραμμίστηκε όπως περιγράφεται στη σελίδα 67 ή ότι έχει τοπικοποιηθεί βάσει AC/PC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η προσαρμοσμένη προβολή δεν είναι διαθέσιμη για προβολές 2D που δεί-
χνουν τον αρχικό προσανατολισμό τομής.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι προσαρμοσμένοι προσανατολισμοί εμφανίζονται μόνο στο iPlan και στο
λογισμικό πλοήγησης της Brainlab.
 

③

Τα γράμματα στο εξωτερικό άκρο των προβολών επισημαίνουν τον προσανατολισμό της
εικόνας:
• A (πρόσθιος), P (οπίσθιος)
• L (αριστερά), R (δεξιά)
• H (κεφαλή), F (πόδια)

④ Εικονίδιο ασθενή που επισημαίνει τον προσανατολισμό των εμφανιζόμενων εικόνων.
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3.2.8 Κουμπιά γραμμής εργαλείων και λειτουργιών

Γενικές πληροφορίες

Ανάλογα με την καρτέλα που έχει επιλεγεί στην περιοχή σχεδιασμού, η γραμμή εργαλείων και οι
προβολές εικόνων μπορεί να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες λειτουργίες.
• Τα κουμπιά λειτουργιών με γκρι φόντο παρέχονται στη γραμμή εργαλείων (βλ. σελίδα 50).
• Τα κουμπιά λειτουργιών με μαύρο φόντο παρέχονται στις επιμέρους προβολές εικόνων.
Χρησιμοποιώντας αυτά τα κουμπιά επηρεάζεται μόνο η προβολή στην οποία επιλέγεται το
κουμπί (βλ. σελίδα 70).

Κουμπιά επιλογής εικόνας

Κουμπί Επεξήγηση Βλέπε

Slice and Image Set Selection: Επιλέξτε τις εικόνες σάρωσης
που θα εμφανιστούν στις προβολές σχεδιασμού Σελίδα 190

Browse Slice: Περιήγηση σε μεμονωμένες τομές εικόνων κατά
φθίνουσα ή αύξουσα σειρά Σελίδα 201

Browse Slices: Περιήγηση σε πολλαπλές τομές εικόνων κατά
φθίνουσα ή αύξουσα σειρά Σελίδα 201

• Σε προβολές ανασύνθεσης, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
Depth Scrolling για κύλιση στις ανασυνθέσεις σάρωσης κατά
μήκος του άξονα που επισημαίνεται στην εικόνα ασθενή (εμ-
φανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της προβολής εικόνας)

• Σε προβολές τομών, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Slice
Scrolling για κύλιση στις διαθέσιμες τομές

Σελίδα 201

Κουμπιά επιλογής προβολής

Κουμπί Επεξήγηση Βλέπε

Options: Πρόσβαση σε προηγμένες επιλογές προβολής Σελίδα 202

Pan and Recenter: Εκ νέου κεντράρισμα και εμφάνιση κάθετων και
οριζόντιων επιπέδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμι-
ση των επιπέδων ανασύθνεσης

Σελίδα 202

Recenter View: Εκ νέου ρύθμιση της τρισδιάστατης εικόνας στην
προβολή, εάν άλλαξε κατά την πανοράμιση Σελίδα 70

View Types: Επιλέξτε τον τύπο προβολής που θέλετε να εμφανίζεται
(π.χ. επίπεδα, 3D ή αντικείμενα) Σελίδα 74
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Κουμπί Επεξήγηση Βλέπε

View Orientation: Αλλαγή του προσανατολισμού προβολής Σελίδα 73

Composing Options: Επαληθεύστε δύο τομές εικόνας από διαφορε-
τικές ομάδες εικόνων που έχουν συγχωνευτεί Σελίδα 76

Κουμπιά ζουμ

Κουμπί Επεξήγηση Βλέπε

Zoom In/Out: Αυξάνει ή μειώνει τη μεγέθυνση εικόνας Σελίδα 203

Full Screen: Μεγέθυνση της τρέχουσας προβολής σε πλήρη εικόνα Σελίδα 72

Κουμπιά ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Κουμπί Επεξήγηση Βλέπε

Windowing: Ρυθμίστε το επίπεδο κατανομής του γκρι στις εικό-
νες που εμφανίζονται Σελίδα 204

Advanced Windowing: Παρέχει προηγμένες λειτουργίες για τη
ρύθμιση της τιμής του γκρι, την κατανομή Hounsfield ή SUV για
την επιλεγμένη εικόνα 

Σελίδα 205

Κουμπιά μέτρησης και επισήμανσης

Κουμπί Επεξήγηση Βλέπε

Measure Hounsfield Units: Μετρά τις μονάδες Hounsfield σε έως και
τρία σημεία σε μια τομή εικόνας (διαθέσιμο για ομάδες εικόνων CT) Σελίδα 209

Measure Values: Μετρά την τιμή (π.χ. γκρι ή SUV) για έως και τρία
σημεία σε μια τομή εικόνας (διαθέσιμη για ομάδες εικόνων SPECT ή
PET)

Σελίδα 209

Measure Distances: Μετρά την απόσταση μεταξύ έως και τριών ζευ-
γών σημείων σε μια τομή εικόνας Σελίδα 212

Measure Angles: Μετρά τη γωνία μεταξύ τριών σημείων σε μια τομή
εικόνας Σελίδα 212

Διεπαφή χρήστη
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Κουμπί Επεξήγηση Βλέπε

Add/Remove Points: Προσθέτει και αφαιρεί σημεία σε μια ομάδα ει-
κόνων Σελίδα 213

Επιπλέον κουμπιά

Κουμπί Επεξήγηση Βλέπε

Screenshot: Λαμβάνει στιγμιότυπα οθόνης για τις προβολές και τα
παράθυρα διαλόγου που εμφανίζονται Σελίδα 215

Save Treatment Plan: Αποθηκεύει αλλαγές στο τρέχον πλάνο θερα-
πείας Σελίδα 217
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3.2.9 Συντομεύσεις ποντικιού/πληκτρολογίου

Γενικές συντομεύσεις

Συντόμευση Ενέργεια

Τροχός ποντικιού
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα βέλη
πάνω/κάτω ή το πληκτρολόγιό σας για κύλιση
μπρος/πίσω κατά μία τομή.

Πραγματοποιήστε κύλιση τομή κατά τομή στις
εικόνες

Τροχός πόντικιού + SHIFT
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκ-
τρα Pg Up /Pg Dn στο πληκτρολόγιό σας για
κύλιση εμπρός/πίσω κατά τρεις τομές.

Πραγματοποιήστε κύλιση κατά διαστήματα
τριών ή επτά τομών (ανάλογα με το εάν είστε
στην καρτέλα 4 Views ή 8 Views) στις εικόνες

Δεξί κουμπί ποντικιού
Στην τρισδιάστατη προβολή, ρυθμίστε το τρι-
σδιάστατο αντικείμενο πάνω, κάτω, αριστερά,
δεξιά

CTRL + αριστερό κουμπί ποντικιού Όπως και στη λειτουργία Pan and Recenter
(βλ. σελίδα 202)

CTRL + τροχός ποντικιού Μεγέθυνση και σμίκρυνση εικόνων (βλ. σελίδα
203)

Διπλό κλικ σε ένα σημείο που αναγράφεται στην
περιοχή λειτουργιών
Αν κάνετε διπλό κλικ σε μια τροχιά στον κατάλο-
γο, η προβολή κεντράρεται στο σημείο-στόχο
της εν λόγω τροχιάς.

Κεντράρετε ξανά την προβολή σε ένα συγκε-
κριμένο σημείο, π.χ. σε ένα σημείο καταγρα-
φής

Διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο/περιοχή ενδιαφέ-
ροντος που αναγράφεται στην περιοχή λειτουρ-
γιών

Κεντράρετε ξανά την προβολή στο κέντρο του
αντικειμένου/περιοχής ενδιαφέροντος

Διπλό κλικ σε ένα επισημασμένο σημείο στην
καρτέλα Plan Content (βλ. σελίδα 87)
Όταν ανοίγετε. π.χ. την καρτέλα Overview, οι
προβολές κεντράρονται στο επιλεγμένο σημείο.

Κεντράρετε ξανά την προβολή στο επισημα-
σμένο σημείο (βλ. σελίδα 202)

Διπλό κλικ σε μια ομάδα εικόνων στην καρτέλα
Plan Content (βλ. σελίδα 87)
Όταν ανοίγετε. π.χ. την καρτέλα Overview, η
επιλεγμένη ομάδα εικόνων εμφανίζεται στις
προβολές.

Επιλέξτε μια ομάδα εικόνων για εμφάνιση στις
προβολές

Πλήκτρο Print Screen Δημιουργία στιγμιοτύπου οθόνης της τρέχου-
σας οθόνης

CTRL + S Αποθήκευση επιπέδου

CTRL + Z Αναίρεση

CTRL + Y Επανάληψη

CTRL + 0 Επαναφορά προβολής (ζουμ και κέντρο ζουμ)

Συντομεύσεις στις εργασίες σχεδιασμού

Εργασία σχεδιασμού Συντόμευση Ενέργεια

Δημιουργία αντικειμένου
Κάντε κλικ με το δεξί κουμπί του
ποντικιού στην περιοχή που θέλετε
να διαγράψετε.

Διαγράψτε την περιοχή που δη-
μιουργήθηκε με το Brush (βλ.
σελίδα 137)

Διεπαφή χρήστη
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Εργασία σχεδιασμού Συντόμευση Ενέργεια

Διπλό κλικ στην προβολή
(παράθυρο διαλόγου Band
Thresholding, βλ. σελίδα 146).

Εστίαση ROI (περιοχή ενδιαφέ-
ροντος)

Συγχώνευση εικόνων

Κάντε κλικ με το αριστερό κουμπί
του ποντικιού και μετακινήστε το
ποντίκι αριστερά/δεξιά για εναλλα-
γή μεταξύ μπλε/κίτρινων εικόνων.

Εναλλαγή μεταξύ κίτρινων και
μπλε εικόνων

Σχεδιασμός σημείων κα-
ταγραφής

ALT και κλικ με το αριστερό κουμπί
του ποντικιού.
Αφήστε το πλήκτρο ALT και κάντε
κλικ με το αριστερό κουμπί του πο-
ντικιού για να ρυθμίσετε τη θέση
του δείκτη.

Προσθήκη νέου σημείου κατα-
γραφής

Όλες οι εργασίες σχεδια-
σμού στις οποίες είναι
διαθέσιμη η λειτουργία
Add/ Remove Points
(βλ. σελίδα 213)

ALT και κλικ με το αριστερό κουμπί
του ποντικιού.
Αφήστε το πλήκτρο ALT και κάντε
κλικ με το αριστερό κουμπί του πο-
ντικιού για να ρυθμίσετε τη θέση
του δείκτη.

Προσθήκη νέου επισημασμένου
σημείου
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4 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
4.1 Εισαγωγή
4.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η εργασία View and Adjustment περιλαμβάνει καρτέλες στις οποίες μπορείτε να προβάλλετε
όλες τις εικόνες ασθενή και να ρυθμίζετε τις επιλογές προβολής. Μπορείτε να επιλέξετε αυτή την
εργασία σχεδιασμού ανά πάσα στιγμή κατά τον σχεδιασμό για να προβάλλετε σχεδιασμένο
περιεχόμενο που περιέχεται στο πλάνο θεραπείας. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
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4.1.2 Λειτουργίες προβολής και ρύθμισης

Κύρια οθόνη

Εικόνα 28 

Διαθέσιμες λειτουργίες

Λειτουργία Επεξήγηση Βλέπε

Align Επανατοποθέτηση εικόνων στην προβολή Σελίδα 67

Reset Επαναφορά θέσης εικόνας Σελίδα 67

Import Προσθήκη εικόνων (π.χ. στιγμιότυπα οθόνης) στο πλά-
νο θεραπείας και εξαγωγή τους ξεχωριστά

Σελίδα 68

Export All Σελίδα 69

Bone in 3D Εμφάνιση ενός οστού στην τρισδιάστατη προβολή Σελίδα 80

Εισαγωγή
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4.2 Προβολή και ρύθμιση εικόνων
4.2.1 Ευθυγράμμιση εικόνων

Γενικές πληροφορίες

Αν οι εικόνες που εμφανίζονται στις προβολές δεν είναι ευθυγραμμισμένες όπως τις θέλετε,
μπορείτε να τις επανατοποθετήσετε στην ενότητα Image Set Alignment της περιοχής Functions.

Τρόπος ευθυγράμμισης εικόνων

① ② ③

Εικόνα 29 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Align στην περιοχή Functions.

2.

Για να μετακινήσετε την εικόνα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά, τοποθετήστε τον
δείκτη του ποντικιού στο κέντρο της εικόνας έως ότου το σύμβολο ποντικιού
εμφανιστεί ως χέρι ①. Σύρετε την εικόνα στην επιθυμητή θέση.
Για να περιστρέψετε την εικόνα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού έξω από
την εικόνα έως ότου το σύμβολο ποντικιού εμφανιστεί ως χέρι με βέλος ②.
Ρυθμίστε την περιστροφή όπως απαιτείται.

Όταν ευθυγραμμίζετε εικόνες, οι πληροφορίες εικόνας στην πάνω δεξιά γωνία των
προβολών ③ υποδηλώνουν ότι η προβολή είναι “προσαρμοσμένος” προσανατολισμός. Ο
προσαρμοσμένος προσανατολισμός θα εμφανίζεται μόνο σε χειρουργικές εφαρμογές
κατευθυνόμενες με εικόνες iPlan και Brainlab που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Επαναφορά προσανατολισμού

Κάνοντας κλικ στο Reset επαναφέρετε τον αρχικό προσανατολισμό ομάδας τομών.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
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4.2.2 Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνων

Γενικές πληροφορίες

Στην ενότητα Screenshots and Images της περιοχής Functions, μπορείτε να προσθέσετε τέτοιες
εικόνες ως στιγμιότυπα οθόνης, φωτογραφίες, κ.λπ. σε διάφορες μορφές (π.χ. BMP, PNG, JPEG,
κ.λπ.) στο πλάνο θεραπείας και να τις εξαγάγετε για μετέπειτα χρήση. Μπορείτε να περιηγηθείτε
στον υπολογιστή σας για να εντοπίσετε αυτές τις εικόνες. 

Τρόπος εισαγωγής εικόνων

Εικόνα 30 

Βήματα

1. Ανοίξτε την καρτέλα Other Images (βλ. σελίδα 85).

2. Κάντε κλικ στο Import στην περιοχή Functions.

3. Στο παράθυρο διαλόγου Browse, επιλέξτε το αρχείο εικόνας.

4.
Κάντε κλικ στο OK για να εισαγάγετε το αρχείο.
Η εικόνα είναι στη συνέχεια διαθέσιμη στην καρτέλα Other Images.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Διάφορα αρχεία εικόνων σε διάφορες μορφές από οποιαδήποτε πηγή μπορούν να
εισαχθούν μέσω της λειτουργίας Import, όπως για παράδειγμα στιγμιότυπα οθόνης. Για τον λόγο
αυτό, κάθε εισαγόμενο αρχείο εικόνας επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα, με την ένδειξη
“Uncontrolled Information” (Μη ελεγμένες πληροφορίες). Επαληθεύστε ότι η εικόνα είναι σχετική με
τον τρέχοντα ασθενή.
 

Προβολή και ρύθμιση εικόνων
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Τρόπος εξαγωγής εικόνων

Οι λειτουργίες εξαγωγής είναι διαθέσιμες αφού ληφθούν τα στιγμιότυπα οθόνης ή εισαχθεί μια
εξωτερική φωτογραφία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Import.

Εικόνα 31 

Βήματα

1. Για να εξαγάγετε όλα τα στιγμιότυπα οθόνης ή εικόνες, κάντε κλικ στο Export All.

2. Στο παράθυρο διαλόγου Browse, επιλέξτε τη θέση εξαγωγής.

3. Κάντε κλικ στο OK για να εξαγάγετε το αρχείο ή τα αρχεία.
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4.3 Παραμετροποίηση προβολών
4.3.1 Κουμπιά προβολής

Γενικές πληροφορίες

Κατά τον σχεδιασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά που είναι διαθέσιμα στις
προβολές εικόνας για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές προβολής. Αυτό σας επιτρέπει να
τροποποιήσετε μια μεμονωμένη προβολή σε μια καρτέλα προβολής.
Οι περιγραφές παραμετροποίησης προβολών που παρέχονται εδώ ισχύουν για όλες τις εργασίες
σχεδιασμού.

Τρόπος πρόσβασης στα κουμπιά προβολής

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί βέλους στην πάνω αριστερή γωνία της προβολής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα κουμπιά προβολής απενεργοποιούνται από προεπιλογή.
 

Εικόνα 32 

Διαθεσιμότητα κουμπιών

Τα διαθέσιμα κουμπιά διαφέρουν ανάλογα με την προβολή και την επιλεγμένη καρτέλα προβολής.

View Types (σελίδα 74)

View Orientation (σελίδα 73)

Composing Options (σελίδα 76)

Full Screen (σελίδα 72)

Παραμετροποίηση προβολών
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Browse Slice (σελίδα 201)

Recenter View: Επαναφέρει τη θέση της τρισδιάστατης εικόνας στην προβολή, εάν
άλλαξε κατά την πανοράμιση

Advanced Windowing (σελίδα 205)

Slice and Image Set Selection (σελίδα 190)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 iPlan ENT Έκδ. 3.0 71



4.3.2 Πλήρης οθόνη

Γενικές πληροφορίες

Το κουμπί Full Screen είναι διαθέσιμο σε κάθε προβολή, και σας επιτρέπει να εμφανίζετε την
προβολή σε πλήρη οθόνη.

Τρόπος ενεργοποίησης της πλήρους οθόνης

① ②

Εικόνα 33 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Full Screen σε κάθε προβολή για να εμφανίσετε την
προβολή σε πλήρη οθόνη ①.

2. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Full Screen για να επιστρέψετε στην προηγούμενη
κατάσταση οθόνης ②.

Παραμετροποίηση προβολών
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4.3.3 Προσανατολισμός προβολής

Γενικές πληροφορίες

Σε ορισμένες προβολές, το κουμπί View Orientation σας επιτρέπει να αλλάξετε τον
προσανατολισμό της προβολής.

Τρόπος επιλογής του προσανατολισμού προβολής

① ②

Εικόνα 34 

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο View Orientation για να εμφανίσετε τις επιλογές
προσανατολισμού.
• Επιλογές προβολής τομής ①
• Επιλογές τρισδιάστατης προβολής ②
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Επιπλέον επιλογές προβολής τομής είναι διαθέσιμες, αν έχετε
δημιουργήσει αντικείμενα υψηλής ανάλυσης στο Object Planning (βλ. σελίδα
163).
 

2.
Επιλέξτε τον προσανατολισμό.
Η προβολή ενημερώνεται αναλόγως.
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4.3.4 Τύποι προβολής

Γενικές πληροφορίες

Σε τρισδιάστατες προβολές, το κουμπί View Types σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο
τρισδιάστατης προβολής που θα εμφανιστεί (επίπεδα, 3D, αντικείμενα).
Ανάλογα με την παραμετροποίηση συστήματος, είναι διαθέσιμες διαφορετικές επιλογές
οπτικοποίησης (βλ. σελίδα 93).

Τρόπος ορισμού του τύπου προβολής

Εικόνα 35 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο View Types για να εμφανίσετε τις επιλογές τύπου προβολής (βλ.
σελίδα 75).

2.

Επιλέξτε τον τύπο προβολής.
Η προβολή ενημερώνεται αναλόγως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να επιλέξετε τα επίπεδα που θα εμφανίζονται (αξονικό, στεφανιαίο,
οβελιαίο) και εάν θα εμφανίζονται τρισδιάστατα αντικείμενα στην καρτέλα Viewing Options
μέσω του κουμπιού Options (βλ. σελίδα 192).
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Επιλογές τύπων προβολής

Επιλογές

①

②

①

②
Κάνοντας κλικ στο Planes εμφανίζονται κατατμημένα αντι-
κείμενα ② και ανασυνθέσεις επιπέδων ①
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η θέση των επιπέδων αλλάζει σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις που έγιναν στην προβολή 2D.
 

Κάνοντας κλικ στο 3D εμφανίζεται μια τρισδιάστατη προβο-
λή όλης της περιοχής σάρωσης, που περιλαμβάνει όλα τα
σχεδιασμένα αντικείμενα

Κάνοντας κλικ στο Objects εμφανίζεται μια τρισδιάστατη
προβολή όλων των σχεδιασμένων αντικειμένων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για περισσότερες προηγμένες επιλογές τρισδιάστατης προβολής, ανατρέξτε στη
σελίδα 93.
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4.3.5 Επιλογές σύνθεσης

Γενικές πληροφορίες

Το κουμπί Composing Options σας επιτρέπει να επαληθεύσετε δύο τομές εικόνας από διάφορα
σύνολα δεδομένων που έχουν συγχωνευτεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο στην πάνω αριστερή προβολή και στις κάτω
προβολές της καρτέλας Multiple Sets (όπου εμφανίζονται αντίστοιχες τομές εικόνας από διάφορα
σύνολα δεδομένων).
 

Τρόπος ορισμού επιλογών σύνθεσης

Εικόνα 36 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Composing Options για να εμφανίσετε τις επιλογές
προσανατολισμού.

2.

Ορίστε την επιλογή σύνθεσης.
Η προβολή ενημερώνεται αναλόγως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι επιλογές σύνθεσης περιγράφονται στη σελίδα 76.
 

Επιλογή Spyglass

Κάντε κλικ στο Spyglass για να συγκρίνετε την καθορισμένη περιοχή της τομής αναφοράς (τομή
από την πάνω δεξιά προβολή) στην τομή στην τρέχουσα προβολή εικόνας. 

①

①

Εικόνα 37 
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Επιλογές

Τοποθετήστε το πλαίσιο ① πάνω από τη σχετική περιοχή και επαληθεύστε την τρέχουσα τομή
εικόνας με την τομή εικόνας αναφοράς συγκρίνοντας την περιοχή εντός και στα άκρα του πλαι-
σίου.

Για να διορθώσετε το μέγεθος του πλαισίου, κάντε κλικ και σύρετε το άκρο του πλαισίου με τον
δείκτη του ποντικιού.

Επιλογή Amber/Blue

Κάντε κλικ στο Amber/Blue για να συγκρίνετε λεπτομέρειες σε ολόκληρη την τομή εικόνας
αναφοράς (τομή από την πάνω δεξιά προβολή) με την τομή στην τρέχουσα προβολή εικόνας. Η
τομή εικόνας αναφοράς (κίτρινη) και η τομή εικόνας στην προβολή όπου κάνατε την επιλογή
(μπλε) θα αλληλοεπικαλύπτονται.

Εικόνα 38 

Επιλογές

Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την εικόνα και σύρετέ τον στα δεξιά για να εμ-
φανίσετε περισσότερες πληροφορίες για την τομή εικόνας αναφοράς.

Σύρετε τον δείκτη του ποντικιού προς τα αριστερά για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες
για την τρέχουσα τομή εικόνας.

Επιλογή Overlay

Κάντε κλικ στο Overlay για να τοποθετήσετε δύο διαφορετικές ομάδες εικόνων τη μία πάνω από
την άλλη. Μπορείτε να υπερθέσετε διαφορετικές λειτουργίες εικόνων για να δείτε λειτουργικά
δεδομένα εμφανίζονται με ανατομικά δεδομένα (π.χ. εικόνες Τ1 και PET). Όταν ορίσετε αυτή την
επιλογή, η τομή εικόνας στην προβολή όπου κάνατε την επιλογή τοποθετείται πάνω από την τομή
εικόνας αναφοράς (τομή από την πάνω δεξιά προβολή).
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Εικόνα 39 

Επιλογές

Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την εικόνα και σύρετέ τον στα δεξιά για να εμ-
φανίσετε περισσότερες πληροφορίες για την τομή εικόνας στην τρέχουσα προβολή.

Σύρετε τον δείκτη του ποντικιού προς τα αριστερά για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες
για την τομή εικόνας αναφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η τομή εικόνας αναφοράς εμφανίζεται πάντα με την ίδια ένταση, ενώ η τομή εικόνας
στην επιλεγμένη προβολή ξεθωριάζει από αριστερά (αόρατη) προς τα δεξιά (πλήρης ένταση).
 

Απενεργοποίηση επιλογών σύνθεσης

Κάνοντας κλικ στο Off απενεργοποιούνται οι Composing Options.

Παραμετροποίηση προβολών
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4.4 Καρτέλες προβολής εικόνας
4.4.1 Καρτέλα Overview

Διάταξη οθόνης

Η καρτέλα Overview εμφανίζει μια επισκόπηση της επιλεγμένης ομάδας εικόνων.

①

② ③

④

Εικόνα 40 

Αρ. Επεξήγηση

① Οβελιαία προβολή της επιλεγμένης τομής

② Τρισδιάστατη προβολή βάσει του επιλεγμένου πλάνου θεραπείας

③ Αξονική προβολή της επιλεγμένης τομής

④ Στεφανιαία προβολή της επιλεγμένης τομής
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Τρόπος τοποθέτησης του τρισδιάστατου σχήματος

Μπορείτε να περιστρέψετε ή να ρυθμίσετε το τρισδιάστατο μοντέλο στην τρισδιάστατη προβολή
για να το δείτε από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι επιλογές εξαρτώνται από τη θέση του δείκτη
του ποντικιού στην προβολή.

Εικόνα 41 

Θέση δείκτη ποντικιού Επιλογή περιστροφής

Κέντρο της προβολής
Χρησιμοποιήστε το σύμβολο χεριού με καμπύλο βέλος για να
περιστρέψετε το τρισδιάστατο μοντέλο προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση

Αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω
της προβολής

Το βέλος δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία μπορείτε να
μετακινήσετε το τρισδιάστατο μοντέλο

Γωνίες της προβολής Το βέλος δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία μπορείτε να
στρέψετε το μοντέλο (αριστερά ή δεξιά)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό και τον τύπο της τρισδιάστατης εικόνας
που θα εμφανιστεί χρησιμοποιώντας τα κουμπιά View Options και View Types.
 

Εμφάνιση οστικής επιφάνειας

Αν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Bone in 3D στην περιοχή λειτουργιών (ή επιλέξετε τον
τύπο προβολής Bone/Vessels για μια προηγμένη τρισδιάστατη προβολή), η οστική επιφάνεια
βάσει των εικόνων CT εμφανίζεται στην τρισδιάστατη προβολή ①. 

Καρτέλες προβολής εικόνας
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Όταν απενεργοποιηθεί, εμφανίζεται ένα τυπικό τρισδιάστατο μοντέλο (με μαλακό ιστό) ②.

① ②

Εικόνα 42 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν επιλεγούν εικόνες CT.
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4.4.2 Καρτέλες προβολής τομών

Διάταξη οθόνης

Εικόνα 43 
Οι καρτέλες προβολής τομών εμφανίζουν διαδοχικές τομές στην αξονική, στεφανιαία και οβελιαία
προβολή από την επιλεγμένη ομάδα εικόνων. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την καρτέλα 4
Views. 
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Προβολή 8 διαδοχικών τομών

①

Εικόνα 44 
Η καρτέλα 8 Views είναι διαθέσιμη σε ορισμένες εργασίες σχεδιασμού. Εδώ, μπορείτε να
προβάλετε αντικείμενα που δημιουργήσατε σε οκτώ διαδοχικές τομές εικόνων. Μπορείτε επίσης
να προβάλετε μια τρισδιάστατη προβολή του αντικειμένου κάνοντας κλικ απευθείας στην κάτω
αριστερή προβολή. Το σχήμα μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα γύρω από κάθε άξονα (βλ. σελίδα
80). 
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4.4.3 Καρτέλα X-ray Images

Διάταξη οθόνης

Αν τα δεδομένα ασθενή που φορτώσατε περιλαμβάνουν δεδομένα ακτινογραφίας, αυτό
εμφανίζεται σε ξεχωριστή καρτέλα X-ray Images.

① ②

Εικόνα 45 

Αρ. Επεξήγηση

① Η πρώτη γραμμή επισημαίνει τον τύπο εικόνας και τον αριθμό προσδιορισμού της εικόνας
(π.χ. #1).

② Η δεύτερη γραμμή επισημαίνει τον αριθμό της τρέχουσας εικόνας στην ομάδα εικόνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Υποστηρίζονται τυπικές ακτινογραφίες και ακτινογραφίες DSA.
 

Καρτέλες προβολής εικόνας

84 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 iPlan ENT Έκδ. 3.0



4.4.4 Καρτέλα Other Images

Διάταξη οθόνης

Αν έχετε φορτώσει διάφορες εικόνες (βλ. σελίδα 68), αυτές εμφανίζονται στην καρτέλα Other
Images. 

① ②

Εικόνα 46 

Αρ. Επεξήγηση

① Η πρώτη γραμμή επισημαίνει τον τύπο εικόνας (σε αυτή την περίπτωση OT, που σημαίνει
άλλη εικόνα) και τον αριθμό προσδιορισμού της εικόνας (π.χ. #1).

② Η δεύτερη γραμμή επισημαίνει τον αριθμό της τρέχουσας εικόνας στην ομάδα εικόνων.
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4.4.5 Καρτέλα Multiple Sets

Γενικές πληροφορίες

Η καρτέλα Multiple Sets εμφανίζει πολλαπλές ομάδες εικόνων που έχουν συγχωνευτεί,
επιτρέποντάς σας να προβάλετε σχεδιασμένο περιεχόμενο σε διαφορετικές ομάδες εικόνων
ταυτόχρονα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στην εργασία σχεδιασμού View and Adjustment, μπορείτε επίσης να προβάλλετε
πολλαπλές ομάδες εικόνων, ακόμα και αν δεν έχουν συγχωνευτεί. Σε άλλες εργασίες σχεδιασμού,
π.χ. στο Object Creation, οι ομάδες εικόνων πρέπει πρώτα να συγχωνευτούν πριν την προβολή
πολλαπλών ομάδων.
 

Διάταξη οθόνης

①④

③ ②

Εικόνα 47 

Αρ. Επεξήγηση

①

Εμφανίζει την τομή από την τρέχουσα ομάδα εικόνων.
Αυτή είναι η τομή εικόνας αναφοράς για τις τομές που εμφανίζονται στις άλλες προβολές
εικόνας. Οι άλλες προβολές εμφανίζουν τομές από ομάδες εικόνων που έχουν συγχωνευ-
τεί στην πρώτη ομάδα.

② Εμφανίζει υπερθέσεις της ομάδας εικόνων αναφοράς ① ή άλλων διαθέσιμων ομάδων ει-
κόνων που μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας την επιλογή Slice and Image Set
Selection (βλ. σελίδα 190).
Αν ρυθμίσετε τη θέση της τομής εικόνας σε οποιαδήποτε άλλη προβολή χρησιμοποιώ-
ντας, π.χ. τη λειτουργία Pan and Recenter, οι τομές στις άλλες προβολές ρυθμίζονται
ανάλογα.

③

④
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4.5 Καρτέλα Plan Content
4.5.1 Επισκόπηση

Διάταξη οθόνης

Η καρτέλα Plan Content εμφανίζει ένα δέντρο δεδομένων στο οποίο εμφανίζονται ομάδες εικόνων
και σχεδιασμένο περιεχόμενο (π.χ. τρισδιάστατα αντικείμενα, επισημασμένα σημεία, τροχιές κ.λπ.)
τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πλάνο θεραπείας σας.
Για να επεκτείνετε ένα τμήμα του δέντρου δεδομένων προκειμένου να προβάλετε τα δεδομένα
ασθενή που περιέχει, κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο “+”.

①

②

Εικόνα 48 

Αρ. Επεξήγηση

①

Εμφανίζει φακέλους σε μια δομή καταλόγου που περιέχουν όλο το σχεδιασμένο περιεχό-
μενο που περιλαμβάνεται στο πλάνο θεραπείας (βλ. σελίδα 90).
Εμφανίζονται επίσης φάκελοι, οι οποίοι περιέχουν όλες τις ομάδες εικόνων που περιλαμ-
βάνονται στο πλάνο θεραπείας (βλ. σελίδα 88).

② Η ενότητα Properties εμφανίζει πληροφορίες για την ομάδα εικόνων ή το σχεδιασμένο
περιεχόμενο που έχει επιλεγεί στο ①.
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4.5.2 Ομάδες εικόνων

Τρόπος προβολής και επιλογής ομάδων εικόνων

Στην καρτέλα Plan Content, μπορείτε να ελέγξετε τις ιδιότητες των ομάδων εικόνων και να
επιλέξετε μια ομάδα εικόνων για εμφάνιση σε οποιαδήποτε εργασία σχεδιασμού.

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στον φάκελο Image sets για να προβάλετε τις
διαθέσιμες ομάδες εικόνων.

2.

Κάντε κλικ στην ομάδα εικόνων που θέλετε για να
την επιλέξετε.
Οι ακόλουθες πληροφορίες εμφανίζονται στην
ενότητα Properties:
• Μια προεπισκόπηση της ομάδας εικόνων όπου
μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση για να
δείτε τομές εικόνων.

• Πληροφορίες για την επιλεγμένη ομάδα
εικόνων, π.χ. άλλες ομάδες εικόνων στις οποίες
έχουν συγχωνευτεί, λειτουργικότητα της ομάδας
εικόνων, δευτερεύουσα λειτουργικότητα, κ.λπ.

• Signal-to-noise Ratio: Μια γνωστή
παράμετρος για την ποιότητα εικόνας. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε την τιμή που εμφανίζεται
ως κριτήριο για την επιλογή κατάλληλων
ομάδων εικόνων, π.χ. για τμηματοποίηση
αντικειμένων. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο
καλύτερη είναι και η ποιότητα της εικόνας. 

Δευτερεύουσα λειτουργικότητα ομάδας εικόνων

Στην καρτέλα Plan Content μπορείτε να ορίσετε τη δευτερεύουσα λειτουργικότητα της εικόνας
σάρωσης. Το λογισμικό πλοήγησης θα παραμετροποιήσει τρισδιάστατες προβολές σύμφωνα με
τη λειτουργικότητα της εικόνας.
Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες δευτερεύουσες λειτουργικότητες:
• CT: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (Κλασματική ανισοτροπία DTI), ADC

(Φαινόμενος συντελεστής διάχυσης DTI), BOLD MRI (MR εξαρτώμενη από το επίπεδο
οξυγόνου του αίματος)

• Nuclear Medicine: PET, SPECT

Ο όγκος των αντικειμένων που παρουσιάζονται στη δεξιά πλευρά της καρτέλας Plan
Content εξαρτάται από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε και μπορεί να διαφέρει από
την προσδοκώμενη τιμή.

Καρτέλα Plan Content
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Τρόπος ορισμού της δευτερεύουσας λειτουργικότητας

Εικόνα 49 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ιδιοτήτων δίπλα στην ομάδα εικόνων που θέλετε για
να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Properties.

2. Επιλέξτε την δευτερεύουσα λειτουργικότητα της ομάδας εικόνων από την αναπτυσσόμενη
λίστα στο πεδίο Submodality.

3. Κάντε κλικ στο OK για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις και κλείστε το παράθυρο διαλόγου.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
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4.5.3 Σχεδιασμένα στοιχεία

Τρόπος προβολής των ιδιοτήτων σχεδιασμένων στοιχείων

Στην καρτέλα Plan Content, μπορείτε να ελέγξετε τις ιδιότητες όλων των σχεδιασμένων στοιχείων
που περιέχονται στο πλάνο (π.χ. αντικείμενα, σημεία καταγραφής, κ.λπ.).

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα σε έναν φάκελο σχεδιασμένων στοιχείων π.χ. στο
Objects.

2.

Κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε στον
κατάλογο για να το επιλέξετε.
Ανάλογα με την επιλογή σας, εμφανίζονται
διάφορες πληροφορίες στην ενότητα Properties,
π.χ.:
• Μια τρισδιάστατη προβολή του στοιχείου
• Η ομάδα εικόνων στην οποία δημιουργήθηκε
το αντικείμενο

Copy to Clipboard

Σε ορισμένες εργασίες σχεδιασμού, εμφανίζεται ένα κουμπί Copy to Clipboard στην καρτέλα
Plan Content κάτω από τις πληροφορίες ιδιοτήτων. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αντιγραφή
στοιχείων για τον όγκο ενός αντικειμένου ή ROI στο πρόχειρο των Windows, π.χ. για μεταφορά σε
ένα εξωτερικό αρχείο.

Τρόπος ρύθμισης της προβολής των σχεδιασμένων στοιχείων

Το σύμβολο ματιού δίπλα σε κάθε καταχώριση καταλόγου στο δέντρο δεδομένων επισημαίνει εάν
τα σχεδιασμένα στοιχεία είναι ορατά στις προβολές εικόνας.

Επιλογές

Το εικονίδιο ανοικτού ματιού σημαίνει ότι τα σχεδιασμένα στοιχεία είναι ορατά. Κάντε
κλικ στο σύμβολο ματιού για να αποκρύψετε τα στοιχεία.

Το εικονίδιο κλειστού ματιού σημαίνει ότι τα σχεδιασμένα στοιχεία είναι κρυμμένα. Κά-
ντε κλικ στο σύμβολο ματιού για να εμφανίσετε τα σχεδιασμένα στοιχεία.

Αν το δέντρο δεδομένων περιέχει ενεργοποιημένα και απενεργοποιημένα στοιχεία, ένα
εικονίδιο μισόκλειστου ματιού εμφανίζεται στο πάνω μέρος του δέντρου δεδομένων.

Τρόπος ρύθμισης του χρώματος και των ιδιοτήτων των σχεδιασμένων στοιχείων

Μπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις ιδιότητες των σχεδιασμένων στοιχείων στην
καρτέλα Plan Content.

Καρτέλα Plan Content
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Επιλογές

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο χρώματος δίπλα σε μια καταχώριση καταλόγου ανοίγει το
παράθυρο διαλόγου Select color στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα για τα
σχεδιασμένα στοιχεία (βλ. σελίδα 55).

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ιδιοτήτων δίπλα σε μια καταχώριση καταλόγου ανοίγει το
παράθυρο διαλόγου Properties στο οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα των
σχεδιασμένων στοιχείων (βλ. σελίδα 55).

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 iPlan ENT Έκδ. 3.0 91



Καρτέλα Plan Content

92 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 iPlan ENT Έκδ. 3.0



5 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5.1 Εισαγωγή
5.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Οι λειτουργίες Advanced 3D παρέχουν μια λειτουργική επέκταση στις λειτουργίες Standard 3D
όπως περιγράφεται στη σελίδα 74. Μπορείτε να επιλέξετε διάφορους νέους τύπους τρισδιάστατης
προβολής (π.χ. Εγκεφαλική, Προβολή μέγιστης έντασης και Ψηφιακή ακτινογραφία) που
παρέχονται στο μενού τύπου τρισδιάστατης προβολής. Όταν αλλάζετε το κατώτατο όριο, η αλλαγή
μπορεί να προβληθεί αμέσως σε 3D.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Advanced 3D εξαρτάται από την άδεια που
ενεργοποιείται. Στον διακομιστή iPlan NET, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά την
εκτέλεση μιας “Advanced 3D Session”. Η λειτουργία Standard 3D είναι διαθέσιμη ακόμα και όταν η
λειτουργία Advanced 3D δεν είναι εξουσιοδοτημένη ή δεν είναι διαθέσιμη.
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5.2 Προηγμένη τρισδιάστατη προβολή
5.2.1 Τύποι προβολής

Γενικές πληροφορίες

Επιλέξτε το μενού View Types στην προβολή 3D View. Για περισσότερες επιλογές
προβολής, ανατρέξτε στη Σελίδα 74.

Σχετικά με τους τύπους προβολής

Η προβολή Advanced 3D παρέχει επιπλέον τύπους τρισδιάστατης προβολής ανάλογα με τη
λειτουργικότητα του συνόλου δεδομένων που έχει επιλεγεί. Οι τύποι τρισδιάστατων προβολών
μπορούν να επιλεγούν από ένα αναπτυσσόμενο μενού από το παράθυρο τρισδιάστατης
προβολής. Το όνομα κάθε τύπου προβολής αναγράφεται δίπλα στο εικονίδιο. Μπορείτε εύκολα να
εναλλάσσεστε μεταξύ αυτών των επιλογών προβολής.

① ②

Εικόνα 50 

Αρ. Επιλογές τύπων προβολής

① Ομάδες εικόνων CT

② Ομάδες εικόνων MR

Προηγμένη τρισδιάστατη προβολή
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Επιλογές τύπων προηγμένης τρισδιάστατης προβολής

Εικονίδιο Τύπος προ-
βολής

Επεξήγηση

Planes

• Εμφανίζει ανασυνθέσεις επιπέδων χρησιμοποιώντας την αξονική,
στεφανιαία και οβελιαία προβολή από μια ομάδα εικόνων.

• Τα επίπεδα μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιού-
νται στο παράθυρο διαλόγου Viewing Options (βλ. σελίδα 191).

• Προσπελάσιμο με ομάδες εικόνων CT, MR, PET ή άλλης λειτουρ-
γικότητας.

• Ο καθορισμός κατώτατων ορίων Bone και Skin είναι διαθέσιμος
για αυτόν τον τύπο προβολής.

• Τα Clipping Range και Cubic Cut δεν είναι διαθέσιμα με αυτόν
τον τύπο προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η τοποθέτηση των επιπέδων αλλάζει ανάλογα με τις
ρυθμίσεις που γίνονται στην δισδιάστατη προβολή (π.χ. προβολή
κέντρου της αξονικής, στεφανιαίας και οβελιαίας προβολής).
 

Object

• Εμφανίζει μια τρισδιάστατη προβολή όλων των σχεδιασμένων
αντικειμένων.

• Όταν κατατμηθεί το Cerebrum (τύπος δομής “Cerebrum”), θα εμ-
φανίζεται όπως κάθε άλλο αντικείμενο σε αυτόν τον τύπο προβο-
λής. Το επίπεδο διαφάνειας μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της ρά-
βδου κύλισης στο παράθυρο διαλόγου Properties βλ. σελίδα 89.

• Προσπελάσιμο με ομάδες εικόνων CT, MR, PET ή άλλης λειτουρ-
γικότητας.

• Ο καθορισμός κατώτατων ορίων δεν είναι διαθέσιμος με αυτόν
τον τύπο προβολής.

• Τα Clipping Range και Cubic Cut δεν είναι διαθέσιμα με αυτόν
τον τύπο προβολής.
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Εικονίδιο Τύπος προ-
βολής

Επεξήγηση

Cerebrum

• Εμφανίζει μια προηγμένη τρισδιάστατη απεικόνιση του εγκεφάλου
στην τρισδιάστατη προβολή. Πρέπει να δημιουργήσετε το
Cerebrum ως αντικείμενο (βλ. σελίδα 132) π.χ. χρησιμοποιώ-
ντας τη λειτουργία αυτόματης κατάτμησης (βλ. σελίδα 143) για να
χρησιμοποιήσετε αυτή την προβολή.

• Προσπελάσιμο με ομάδες εικόνων CT, MR, PET ή άλλης λειτουρ-
γικότητας. Η επιλεγμένη ομάδα εικόνων πρέπει να περιέχει ή να
είναι συγχωνευμένη σε ένα σύνολο που περιέχει έναν κατατμημέ-
νο εγκέφαλο, ειδάλλως ο τύπος προβολής δεν θα είναι διαθέσιμος
για την επιλεγμένη ομάδα εικόνων.

• Ο καθορισμός κατώτατων ορίων δεν είναι διαθέσιμος με αυτόν
τον τύπο προβολής.

• Τα Cubic Cut και Clipping Range είναι διαθέσιμα για αυτόν τον
τύπο προβολής.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του αντι-
κειμένου Advanced 3D Cerebrum ανατρέξτε στη σελίδα 143:
- Δημιουργήστε ένα New Object επιλέγοντας Cerebrum ως

Structure Type στην καρτέλα Single Object/Multiple Objects.
- Για την προηγμένη προβολή Cerebrum δεν είναι διαθέσιμες
επιλογές χρώματος ούτε ρυθμίσεις διαφάνειας. Το επιλεγμένο
χρώμα του εγκεφάλου θα εμφανίζεται μόνο εάν χρησιμοποιείται
ο τύπος προβολής Objects.

• Μπορεί να θέλετε να προβάλετε τον εγκέφαλο που δημιουργήθη-
κε ως τυπικό αντικείμενο χρησιμοποιώντας τον τύπο προβολής
Objects (απενεργοποιήστε τη λειτουργία αντικειμένου Advanced
3D Cerebrum ) εάν η προβολή Cerebrum είναι ανεπαρκής ή δεν
είναι αρκετά αναλυτική λόγω:
- Προβολής αντικειμένων (π.χ. στην τρισδιάστατη προβολή τα
αντικείμενα εμφανίζονται ως καφέ κηλίδες).

- Περιορισμών δεδομένων (π.χ. χαμηλή ανάλυση ή αντίθεση).
- Ανακριβειών κατάτμησης.

Cerebrum +
Bone Overlay

• Εμφανίζει τον εγκέφαλο μέσα σε ένα λεπτό οστικό περίγραμμα.
• Προσπελάσιμο με ομάδα εικόνων CT.
• Ο καθορισμός κατώτατων ορίων δεν είναι διαθέσιμος με αυτόν
τον τύπο προβολής.

• Τα Cubic Cut και Clipping Range είναι διαθέσιμα για αυτόν τον
τύπο προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η λεπτή οστική επικάλυψη παραμένει άθικτη όταν
εφαρμόζονται τα Clipping Range και Cubic Cut.
 

Cerebrum +
Skin Overlay

• Εμφανίζει τον εγκέφαλο μέσα σε ένα λεπτό περίγραμμα δέρμα-
τος.

• Προσπελάσιμο με ομάδα εικόνων MR.
• Ο καθορισμός κατώτατων ορίων δεν είναι διαθέσιμος με αυτόν
τον τύπο προβολής.

• Τα Cubic Cut και Clipping Range είναι διαθέσιμα για αυτόν τον
τύπο προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η λεπτή επικάλυψη δέρματος παραμένει άθικτη όταν
εφαρμόζονται τα Clipping Range και Cubic Cut.
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Εικονίδιο Τύπος προ-
βολής

Επεξήγηση

Bone/
Vessels

• Επιτρέπει την προβολή της δομής αγγείων και οστών σε τρισδιά-
στατη απεικόνιση.

• Προσπελάσιμο με ομάδα εικόνων CT.
• Ο καθορισμός κατώτατων ορίων Bone και η λειτουργία επισήμαν-
σης αγγείων Vessels Highlighting είναι διαθέσιμα για αυτόν τον
τύπο προβολής.

• Τα Cubic Cut και Clipping Range είναι διαθέσιμα για αυτόν τον
τύπο προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι δομές αγγείων μπορεί να μην εμφανίζονται ικανο-
ποιητικά όταν δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα CT Angio ή CT
Contrast. Σε αυτή την περίπτωση, θέστε το κατώτατο όριο Vessel
Highlighting στο 0% ώστε να μην επισημαίνονται τα αγγεία
 

Bone/
Vessels +
Skin Overlay

• Παρέχει το περίγραμμα των οστών και του δέρματος στην τρισδιά-
στατη προβολή.

• Προσπελάσιμο με ομάδα εικόνων CT.
• Ο καθορισμός κατώτατων ορίων Bone και Skin και η λειτουργία
επισήμανσης αγγείων Vessels Highlighting είναι διαθέσιμα για
αυτόν τον τύπο προβολής.

• Τα Clipping Range ή Cubic Cut είναι διαθέσιμα για αυτόν τον τύ-
πο προβολής.

Skin

• Εμφανίζει δομημένη τρισδιάστατη εικόνα της επιφάνειας του δέρ-
ματος.

• Προσπελάσιμο με ομάδες εικόνων CT, MR ή άλλης λειτουργικότη-
τας.

• Ο καθορισμός κατώτατων ορίων Skin είναι διαθέσιμος για αυτόν
τον τύπο προβολής.

• Τα Clipping Range και Cubic Cut είναι διαθέσιμα για αυτόν τον
τύπο προβολής.

Digital Radio-
graphy (DRR)

• Επιτρέπει την προβολή ψηφιακά ανασυντεθειμένων προβολών
ακτινογραφίας, διατεταγμένων σε τρισδιάστατη προβολή.

• Προσπελάσιμο με ομάδα εικόνων CT.
• Ο καθορισμός κατώτατων ορίων δεν είναι διαθέσιμος με αυτόν
τον τύπο προβολής.

• Η λειτουργία Clipping Range είναι διαθέσιμη, αλλά η λειτουργία
Cubic Cut δεν είναι διαθέσιμη για αυτόν τον τύπο προβολής.

Vessels

• Εμφανίζει μόνο τα αγγεία στην τρισδιάστατη προβολή.
• Προσπελάσιμο με ομάδα εικόνων MR.
• Η λειτουργία Vessels Highlighting είναι διαθέσιμη με αυτόν τον
τύπο προβολής.

• Τα Clipping Range και Cubic Cut είναι διαθέσιμα για αυτόν τον
τύπο προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι δομές αγγείων μπορεί να μην εμφανίζονται ικανο-
ποιητικά εάν δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα MR Angio ή MR
Contrast. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προτιμώνται άλλοι
τύποι προβολής (π.χ. επίπεδα).
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Εικονίδιο Τύπος προ-
βολής

Επεξήγηση

Maximum
Intensity
Projection
(MIP)

• Επιτρέπει την απεικόνιση όγκου για τρισδιάστατα δεδομένα τα
οποία προβάλλουν τα ογκοστοιχεία με τη μέγιστη ένταση κατά μή-
κος της κατεύθυνσης προβολής στο επίπεδο απεικόνισης.

• Διαθέσιμο με ομάδες εικόνων CT, MR, PET ή άλλης λειτουργικό-
τητας.

• Ο καθορισμός κατώτατων ορίων δεν είναι διαθέσιμος με αυτόν
τον τύπο προβολής.

• Η λειτουργία Clipping Range είναι διαθέσιμη, αλλά η λειτουργία
Cubic Cut δεν είναι διαθέσιμη για αυτόν τον τύπο προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το οστό πρέπει να αποκοπεί για την προβολή τον αγ-
γείων σε εικόνες CT. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από το μενού
Options > 3D Clipping, επιλέγοντας Clipping και μετά ρυθμίζοντας
το πλαίσιο οριοθέτησης που βρίσκεται εντός της προβολής.
 

Προφυλάξεις για τύπους προηγμένης τρισδιάστατης προβολής

Ανάλογα με την ανάλυση εικόνας, την αντίθεση και την ανατομία του κάθε ασθενή, κρίσιμες
ανατομικές καταστάσεις μπορεί να μην εμφανίζονται ή να εμφανίζονται καλυμμένες στις
τρισδιάστατες απεικονίσεις. Οι τρισδιάστατες δομές απεικόνισης πρέπει πάντα να
επαληθεύονται σε ανασυντεθειμένες δισδιάστατες απεικονίσεις ή αρχικές τομές (βλ. σελίδα
99).

Προηγμένη τρισδιάστατη προβολή
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5.2.2 Παράλληλη δισδιάστατη/τρισδιάστατη προβολή

Γενικές πληροφορίες

Η κεντρική θέση της δισδιάστατης προβολής εμφανίζεται σαν ένα μπλε/κίτρινο δισδιάστατο
σταυρόνημα ② σε δισδιάστατες ανασυνθέσεις ή τομές, ενώ παράλληλα εμφανίζεται ένας μικρός
τρισδιάστατος σταυρός ① (με τρεις άξονες) στην τρισδιάστατη προβολή (π.χ. όταν το κουμπί του
εικονιδίου Pan and Recenter είναι ενεργοποιημένο ή ενώ είναι πατημένο το πλήκτρο Ctrl για την
ενεργοποίηση παρόμοιων λειτουργιών). Για περισσότερες επιλογές κεντραρίσματος προβολής
(βλ. σελίδα 202).

Τρόπος προσπέλασης του κέντρου δισδιάστατων προβολών

②

①

Εικόνα 51 
Το μικρό μπλε τρισδιάστατο σταυρόνημα ① μπορεί να προσπελαστεί με τους ακόλουθους
τρόπους:

Επιλογές

Επιλέξτε το εικονίδιο Pan and Recenter.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl στο πληκτρολόγιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το μικρό μπλε τρισδιάστατο σταυρόνημα ① παραμένει ορατό μόνο για όσο διάστημα
είναι πατημένο το κουμπί Ctrl.
 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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5.3 Προηγμένος τρισδιάστατος καθορισμός
κατώτατων ορίων

5.3.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Στη λειτουργία Advanced 3D Thresholding το κατώτατο όριο καθορίζεται διαδραστικά με χρήση
ρυθμιζόμενων ράβδων κύλισης που βρίσκονται εντός της προβολής τρισδιάστατης απεικόνισης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 3D Thresholding (βλ. σελίδα 197).

Πώς χρησιμοποιείται ο τρισδιάστατος καθορισμός κατώτατων ορίων

Σε αυτή την προβολή, ο καθορισμός κατώτατων ορίων για τα Bone και Skin μπορεί να επιλεγεί
επιπροσθέτως της λειτουργίας Vessels Highlighting.

Εικόνα 52 

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο Windowing για να ενεργοποιήσετε τη ράβδο κύλισης
κατώτατου ορίου στο παράθυρο τρισδιάστατης προβολής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές κατώτατου ορίου για
όλους τους τύπους προβολής (βλ. σελίδα 94).
 

2.

Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη ράβδο κύλισης που θέλετε, στην τρισδιάστατη
προβολή:
• Ο καθορισμός κατώτατων ορίων Skin αλλάζει την επιφάνεια δέρματος που εμφανίζεται

(π.χ. στον τύπο προβολής Skin).
• Ο καθορισμός κατώτατων ορίων Bone αλλάζει την επιφάνεια του οστού και των
αγγείων που εμφανίζεται (π.χ. στον τύπο προβολής Bone/Vessels).

• Η λειτουργία Vessels Highlighting αυξάνει/μειώνει το ποσοστό κόκκινου χρώματος
(π.χ. στον τύπο προβολής Bone/Vessels).

3.

Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού ενώ μετακινείτε τη ράβδο κύλισης,
προς τα αριστερά για να μειώσετε ή προς τα δεξιά για να αυξήσετε το κατώτατο όριο/
επισήμανση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Vessels Highlighting (κόκκινο
χρώμα), ρυθμίστε το κατώτατο όριο στο 0%.
 

Η ανάλυση βάσει δομής και η επισήμανση αγγείων μπορεί να παρέχει λανθασμένα
αποτελέσματα εάν η επισήμανση των αγγείων είναι ανεπαρκής ή ανακριβής. Η
επισήμανση αγγείων σε τρισδιάστατη προβολή πρέπει να επαληθεύεται σε δισδιάστατες
προβολές (αξονική, στεφανιαία και οβελιαία ανασύνθεση).

Προηγμένος τρισδιάστατος καθορισμός κατώτατων ορίων
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Λειτουργίες του τρισδιάστατου καθορισμού κατώτατων ορίων

Επιλογές κατώτατων ορίων

Skin Προσαρμόστε το κατώτατο όριο Skin στο επιθυμητό επίπεδο προβο-
λής δέρματος.

Bone

Προσαρμόστε το κατώτατο όριο Bone στο επιθυμητό επίπεδο επιφά-
νειας οστού και αγγείων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ρυθμίζοντας την προβολή Bone/Vessels ρυθμίζεται επί-
σης και η ποσότητα επιφάνειας αγγείων που θα εμφανίζεται.
 

Επιλέξτε Vessels Highlighting και ρυθμίστε την επισήμανση των αγ-
γείων με κόκκινο χρώμα με τη βοήθεια της ράβδου κύλισης.

Vessels Highlighting Ρυθμίστε την προβολή Vessels Highlighting στο επιθυμητό επίπεδο
προβολής αγγείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στους τύπους προβολής Cerebrum, Cerebrum + Bone Overlay και Cerebrum +
Skin Overlay δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του κατώτατου ορίου για τον εγκέφαλο.
 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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5.4 Προηγμένη τρισδιάστατη αποκοπή
5.4.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η προβολή Standard 3D επιτρέπει την αποκοπή οστού ή δέρματος όπως φαίνεται στον τύπο
τρισδιάστατης προβολής, ενώ η προβολή Advanced 3D επιτρέπει την αποκοπή εγκεφάλου όπως
φαίνεται στον τύπο προβολής Cerebrum, Cerebrum + Skin Overlay και Cerebrum + Bone
Overlay. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σελίδα 94.
Για τις λειτουργίες Standard 3D και Advanced 3D, το εύρος κυβικής κοπής και αποκοπής πρέπει
να καθορίζεται στο παράθυρο διαλόγου Viewing Options, (βλ. Σελίδα 191). Εκτός εάν είστε στον
τύπο προβολής Cerebrum, κανένα άλλο δημιουργηθέν αντικείμενο δεν περικόπτεται ή
αποκόπτεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για τους τύπους προβολής Cerebrum, τα επίπεδα που προκύπτουν από αποκοπή θα
εμφανίζουν ανασυστάσεις από την ομάδα εικόνων στην οποία δημιουργήθηκε αρχικά ο εγκέφαλος
αντί για την επιλεγμένη ομάδα εικόνων.
 

Εικόνα 53 

Προηγμένη τρισδιάστατη αποκοπή
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6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

6.1 Εισαγωγή
6.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Στην εργασία σχεδιασμού Registration Points, μπορείτε να σχεδιάσετε σημεία καταγραφής
προκειμένου να εκτελέσετε αργότερα συγχώνευση εικόνας βάσει δεικτών και μετέπειτα καταγραφή
ασθενή χρησιμοποιώντας το λογισμικό πλοήγησης cranial/ENT της Brainlab. 
Μπορείτε να προσθέσετε χειροκίνητα σημεία σε επιλεγμένες ομάδες εικόνων ή να εκτελέσετε
αυτόματη ανίχνευση δεικτών ώστε να ανιχνεύσετε δείκτες καταγραφής που υπάρχουν ήδη στις
σαρωμένες εικόνες.

Τύποι σημείων καταγραφής

Μπορείτε να σχεδιάσετε τους ακόλουθους τύπους σημείων καταγραφής:
• Επίκεντρα: Ανατομικά ή τεχνητά (π.χ. νάρθηκες, ριζορίνιο, εμφυτευμένες βίδες, κ.λπ.)
• Δείκτες ντόνατ: Δείκτες σε σχήμα ντόνατ ορατοί στην ομάδα εικόνων
• Δείκτες σε σχήμα σφαίρας: Δείκτες σε σχήμα σφαίρας ορατοί στην ομάδα εικόνων

Τοποθέτηση δεικτών καταγραφής

Για να βελτιστοποιήσετε την καταγραφή δεικτών/επικέντρων κατά την πλοήγηση, βεβαιωθείτε ότι
οι δείκτες είναι τοποθετημένοι στον ασθενή σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
• Μην τοποθετήσετε δείκτες πολύ κοντά μεταξύ τους, καλύτερα να τους κατανείμετε σε όλη την
κεφαλή

• Μην τοποθετήσετε δείκτες συμμετρικά (π.χ. μην τους τοποθετήσετε σε σειρά ή σε συμμετρικό
σχήμα)

• Αποφύγετε περιοχές με χαλαρό δέρμα (για να αποφύγετε τη μετατόπιση δέρματος)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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6.1.2 Λειτουργίες σημείων καταγραφής

Κύρια οθόνη

Εικόνα 54 

Επισκόπηση λειτουργιών

Λειτουργία Επεξήγηση Βλέπε

Marker Type

Επιλέξτε τον τύπο σημείου καταγραφής που θέλετε να σχεδιάσε-
τε: Σελίδα 105
• Landmark: Προσδιορίστε με το χέρι

• Donut Marker: Το λογισμικό χρησιμοποιεί μια ημιαυτόματη μέ-
θοδο ανίχνευσης για να ανιχνεύσει δείκτες ντόνατ, αν υπάρ-
χουν στην ομάδα εικόνων

Σελίδα 107

• Sphere Marker: Το λογισμικό ανιχνεύει αυτόματα τους δείκτες
σε σχήμα σφαίρας, αν υπάρχουν στην ομάδα εικόνων Σελίδα 111

Auto-Detect Ανιχνεύει αυτόματα δείκτες σε σχήμα σφαίρας. Σελίδα 111

Parameters... Ορίζει τις παραμέτρους για αυτόματη ανίχνευση δεικτών (διαθέ-
σιμο μόνο για δείκτες σε σχήμα σφαίρας). Σελίδα 109

Πλαίσιο λίστας
Καταγράφει σημεία καταγραφής που προσθέσατε στην ομάδα ει-
κόνων. Από εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε την ορατότητα, το
χρώμα και ιδιότητες των σημείων καταγραφής.

Σελίδα 55

New Point... Προσθέτει χειροκίνητα σημεία καταγραφής στην ομάδα εικόνων. Σελίδα 105

Remove Αφαιρεί σημεία καταγραφής από την ομάδα εικόνων. Σελίδα 113

Position Ρυθμίζει τη θέση των σημείων καταγραφής στην ομάδα εικόνων. Σελίδα 113

Εισαγωγή
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6.2 Σχεδιασμός σημείων
6.2.1 Προσθήκη επικέντρων με το χέρι

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να προσθέσετε χειροκίνητα νέα σημεία καταγραφής
στην τρέχουσα τομή εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να
προσδιορίσετε τεχνητά ή ανατομικά επίκεντρα στον ασθενή.

Πώς να προσθέσετε επίκεντρα

Βήματα

1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Marker Type, επιλέξτε Landmark.

2. Κάντε κλικ στο New Point... για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Properties (βλ.
σελίδα 55).

3.
Στο πεδίο Name, εισαγάγετε ένα όνομα για το σημείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν δεν ονομάσετε το σημείο, προστίθεται στον κατάλογο ως Landmark και
αριθμείται σειριακά.
 

4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Select Color και επιλέξτε ένα χρώμα για το νέο σημείο.

5. Κάντε κλικ στο OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας και να προσθέσετε το σημείο
στον κατάλογο, στην περιοχή λειτουργιών.

6. Τοποθετήστε το σημείο κάνοντας κλικ απευθείας στην επιθυμητή περιοχή στην εικόνα,
στις δισδιάστατες ή τρισδιάστατες προβολές.

Φροντίστε να επαληθεύσετε τα σχεδιασμένα επίκεντρα στις δισδιάστατες προβολές.

Εμφανιζόμενα επίκεντρα

Το επίκεντρο που επελέγη από τον κατάλογο εμφανίζεται κυκλωμένο στις προβολές εικόνας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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Εικόνα 55 

Σχεδιασμός σημείων
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6.2.2 Προσδιορισμός δεικτών ντόνατ

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η ενότητα περιγράφει με ποιον τρόπο ανιχνεύονται δείκτες ντόνατ που προσαρτήθηκαν στον
ασθενή πριν τη σάρωση και επομένως είναι ορατοί στην ομάδα εικόνων.
Οι δείκτες ντόνατ είναι δείκτες αναφοράς πολλαπλών λειτουργιών για χειρουργικές επεμβάσεις
κατευθυνόμενες βάσει εικόνας, π.χ. δείκτες που παρασκευάζονται από την “IZI Medical Products”
ή άλλοι δείκτες με το ίδιο σχήμα και διαστάσεις.
Μια ημιαυτόματη λειτουργία ανίχνευσης είναι διαθέσιμη, ώστε όταν κάνετε κλικ κοντά στο κέντρο
του δείκτη, το λογισμικό τοποθετεί το σημείο απευθείας στο κέντρο.

Τρόπος προσθήκης δεικτών ντόνατ

Βήματα

1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Marker Type, επιλέξτε Donut Marker. 

2. Κάντε κλικ στο New Point... για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Properties (βλ.
σελίδα 55).

3.
Στο πεδίο Name, εισαγάγετε ένα όνομα για το σημείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν δεν ονομάσετε το σημείο, προστίθεται στον κατάλογο ως Donut Marker
και αριθμείται σειριακά.
 

4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Select Color και επιλέξτε ένα χρώμα για το νέο σημείο.

5. Κάντε κλικ στο OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας και να προσθέσετε το σημείο
στον κατάλογο, στην περιοχή λειτουργιών.

6. Κάντε κλικ στον δείκτη ντόνατ στην δισδιάστατη ή τρισδιάστατη προβολή. Το σημείο
μεταφέρεται αυτόματα στο κέντρο του δείκτη ντόνατ.

Φροντίστε να επαληθεύσετε τους σχεδιασμένους δείκτες ντόνατ στις προβολές 2D.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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Εμφανιζόμενοι δείκτες ντόνατ

Ο δείκτης ντόνατ που επελέγη από τον κατάλογο εμφανίζεται κυκλωμένος στις προβολές εικόνας.

Εικόνα 56 

Κεντραρισμένοι δείκτες ντόνατ

Χρησιμοποιήστε την αξονική, στεφανιαία ή οβελιαία προβολή για να βεβαιωθείτε ότι το σημείο
είναι τοποθετημένο στο κέντρο του δείκτη ντόνατ.

① ②

Εικόνα 57 

Αρ. Επεξήγηση

① Παράδειγμα σημείου κεντραρισμένο σε δείκτη ντόνατ σε προβολή 2D

② Εικονογραφημένο παράδειγμα σημείου κεντραρισμένο σε δείκτη ντόνατ σε προβολή 2D

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να τοποθετήσετε χειροκίνητα δείκτες ντόνατ (βλ. σελίδα 113) αν θέλετε να
συντονίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση.
 

Σχεδιασμός σημείων
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6.2.3 Προσδιορισμός παραμέτρων ανίχνευσης για δείκτες σε σχήμα σφαίρας

Γενικές πληροφορίες

Αν πρόκειται να εκτελέσετε αυτόματη ανίχνευση δεικτών (βλ. σελίδα 111) για δείκτες σε σχήμα
σφαίρας, η λειτουργία Parameters σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις κατώτατες τιμές και τιμές
ακριβείας που απαιτούνται για την ανίχνευση.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη, π.χ. για την αποτροπή οστικών δομών με την ίδια πυκνότητα με
τους δείκτες σε σχήμα σφαίρας, να ανιχνεύονται και να εμφανίζονται ως σημεία καταγραφής στην
ομάδα εικόνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το κουμπί Parameters ενεργοποιείται μόνο εάν επιλέξετε το Sphere Marker από την
αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή λειτουργιών.
 

Σχετικά με τις παραμέτρους

Παράμετρος Επεξήγηση

Threshold

Προσδιορίζει πόσο καθαρά το λογισμικό μπορεί να διακρίνει δείκτες σχή-
ματος σφαίρας σε εικόνες σάρωσης από κανονικό ιστό κυττάρων ή οστών.
Όταν ορίζεται μια κατάλληλη κατώτατη τιμή, οι δείκτες ανιχνεύονται ως λευ-
κές σφαίρες.
Δείκτες CT:
• Οι πληροφορίες πυκνότητας εκφράζονται σε διεθνείς μονάδες Hounsfield
• Το συνιστώμενο εύρος είναι 1.200-1.800
Δείκτες MR:
• Οι πληροφορίες πυκνότητας εκφράζονται ως τιμές γκρίζου επιπέδου
• Το συνιστώμενο εύρος εξαρτάται από την ομάδα εικόνων και τον κατα-
σκευαστή του σαρωτή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να ρυθμίζονται μόνο εάν δεν
μπορούν να ανιχνευτούν δείκτες σχήματος σφαίρας.
 

Tolerance 

Προσδιορίζει σε ποιο βαθμό μπορεί το σχήμα ενός δείκτη σχήματος σφαί-
ρας να αποκλίνει από την προεπιλεγμένη τιμή και να εξακολουθεί να μπο-
ρεί να ανιχνεύεται.
• Μια χαμηλή ανοχή ανιχνεύει αντικείμενα με σφαιρικό σχήμα
• Μια υψηλή ανοχή ανιχνεύει αντικείμενα με αυξανόμενο ελλειπτικό σχήμα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Από προεπιλογή, στο λογισμικό έχει οριστεί η ρύθμιση μέσης
ανοχής.
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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Τρόπος ορισμού παραμέτρων

Εικόνα 58 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Parameters... στην περιοχή λειτουργιών για να ανοίξετε το παράθυρο
διαλόγου Parameters.

2.

Όπως απαιτείται, ρυθμίστε τις κατώτατες τιμές και χρησιμοποιήστε τη ράβδο κύλισης To-
lerance για να ρυθμίσετε την ανοχή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν ορίσετε κατώτατη τιμή, θα είναι έγκυρη μόνο για τη συγκεκριμένη
συνεδρία. Α θέλετε η τιμή που ορίσατε να είναι έγκυρη για όλες τις συνεδρίες iPlan,
απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Initialize with estimated threshold (Αρχικοποίηση με
εκτιμώμενη κατώτατη τιμή). Αν το πλαίσιο ελέγχου Initialize with estimated threshold
παραμένει ενεργοποιημένο, το λογισμικό υπολογίζει αυτόματα την τιμή την επόμενη φορά
που θα εκκινήσετε το λογισμικό.
 

3. Κάντε κλικ στο OK για να εφαρμόσετε τις τιμές σε όλες τις ομάδες εικόνων στο πλάνο.

Σχεδιασμός σημείων
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6.2.4 Αυτόματη ανίχνευση δεικτών σε σχήμα σφαίρας

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η ενότητα περιγράφει με ποιον τρόπο ανιχνεύονται δείκτες σχήματος σφαίρας που
προσαρτήθηκαν στον ασθενή πριν τη σάρωση και επομένως είναι ήδοι ορατοί στην ομάδα
εικόνων.

Ανίχνευση δεικτών

Βήματα

1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Marker Type, επιλέξτε Sphere Marker.

2. Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τις παραμέτρους ανίχνευσης (βλ. σελίδα 109).

3.

Για να ανιχνεύσετε και να εμφανίζετε αυτόματα δείκτες σχήματος σφαίρας, κάντε κλικ στο
Auto-Detect.
Όλοι οι δείκτες σχήματος σφαίρας που έχουν ανιχνευτεί εμφανίζονται στις προβολές
εικόνας και προστίθενται στον κατάλογο στην περιοχή λειτουργιών ως Sphere Marker.

Φροντίστε να επαληθεύσετε τους σχεδιασμένους δείκτες σχήματος σφαίρας στις προβολές
2D.

Αν δεν ανιχεύονται δείκτες σχήματος σφαίρας

Αν οι δείκτες σχήματος σφαίρας δεν ανιχνεύονται αυτόματα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι:
• Δεν έχουν προσαρτηθεί δείκτες σχήματος σφαίρας στον ασθενή πριν τη σάρωση
• Πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι ανίχνευσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορεί να ανιχνεύονται άλλες δομές ως δείκτες σχήματος σφαίρας. Επομένως, μόλις
ολοκληρωθεί η αυτόματη ανίχνευση, ελέγξτε τους δείκτες και αφαιρέστε όσους δεν ανιχνεύονται
σωστά.
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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Εμφανιζόμενοι δείκτες σχήματος σφαίρας

Ο δείκτης σχήματος σφαίρας που επελέγη από τον κατάλογο εμφανίζεται κυκλωμένος στις
προβολές εικόνας.

Εικόνα 59 

Κεντραρισμένοι δείκτες σχήματος σφαίρας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αξονική, στεφανιαία και οβελιαία προβολή για να επιθεωρήσετε
οπτικά τους δείκτες σχήματος σφαίρας που ανιχνεύτηκαν.

① ②

Εικόνα 60 

Αρ. Επεξήγηση

① Παράδειγμα σημείου κεντραρισμένο σε δείκτη σχήματος σφαίρας σε προβολή 2D

② Εικονογραφημένο παράδειγμα σημείου κεντραρισμένο σε δείκτη σχήματος σφαίρας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να τοποθετήσετε με το χέρι δείκτες σχήματος σφαίρας (βλ. σελίδα 113) αν,
για παράδειγμα, δεν μπορούν να ανιχνευτούν αυτόματα ή αν δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
 

Σχεδιασμός σημείων
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6.2.5 Πρόσθετες λειτουργίες

Τρόπος τοποθέτησης σημείων καταγραφής σε άλλες ομάδες εικόνων

Αν θέλετε να εκτελέσετε συγχώνευση εικόνων βάσει δεικτών (βλ. σελίδα 128), θα πρέπει να
επιλέξετε άλλη ομάδα εικόνων και να τοποθετήσετε σημεία καταγραφής όπως περιγράφηκε
παραπάνω.

Βήματα

1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Slice and Image Set Selection και επιλέξτε την
επιθυμητή ομάδα εικόνων στο παράθυρο διαλόγου Set Selection.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Φροντίστε να επιλέξετε μια τομή με τον ίδιο βαθμό λεπτομέρειας
με εκείνον της πρώτης ομάδας, ώστε να μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε τη
δεύτερη σειρά σημείων καταγραφής σε παρόμοιες ανατομικές δομές.
 

2. Κάντε κλικ στο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και κλείστε το παράθυρο
διαλόγου.

3. Προσθέστε σημεία καταγραφής στην τομή εικόνας (βλ. σελίδα 105 για επίκεντρα, σελίδα
107 για δείκτες ντόνατ, και σελίδα 109 για δείκτες σχήματος σφαίρας).

Πώς να καταργήσετε σημεία

Βήματα

1. Επιλέξτε το ονομασμένο σημείο από τον κατάλογο.

2. Κάντε κλικ στο Remove.

Τρόπος τοποθέτησης σημείων

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Position.

2.
• Επιλέξτε το σχετικό σημείο στην εικόνα με τον δείκτη του ποντικιού και σύρετε το σημείο
στη θέση που θέλετε, ή

• Κάντε κλικ στη θέση που θέλετε στην προβολή εικόνας.

Τρόπος εύρεσης σημείων

Βήμα

Επιλέξτε το σημείο στον κατάλογο και κάντε κλικ στο εικονίδιο μεγεθυντικού φακού (στα
δεξιά του κουμπιού Position).
Το σημείο εμφανίζεται τώρα στο κέντρο της προβολής.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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Σχεδιασμός σημείων
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7 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
7.1 Εισαγωγή
7.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Το Image Fusion σας επιτρέπει να συγχωνεύετε δύο ή περισσότερες ομάδες εικόνων με τις ίδιες
ή διαφορετικές λειτουργικότητες (CT, MR, PET, SPECT). 
Μόλις συγχωνευτούν δύο ομάδες εικόνων, όλα τα σχεδιασμένα στοιχεία (για παράδειγμα,
αντικείμενα και τροχιές) που καθορίζονται σε μία ομάδα εικόνων είναι ορατά και στην άλλη ομάδα
εικόνων.

Τύποι συγχώνευσης εικόνων

Τύπος συγχώνευσης Επεξήγηση

Αυτόματα Συγχωνεύει εικόνες βάσει δομών κοινών και στις δύ ομάδες εικόνων
χρησιμοποιώντας έναν αμοιβαίο αλγόριθμο πληροφοριών

Πλαίσιο αναφοράς
Οι ομάδες εικόνων που έχουν ληφθεί κατά την ίδια συνεδρία λήψης
εικόνων συγχωνεύονται αυτόματα βάσει της ετικέτας DICOM “Πλαί-
σιο αναφοράς”

Χειροκίνητα Σας επιτρέπει να ευθυγραμμίζετε χειροκίνητα δύο ομάδες εικόνων με
τον δείκτη του ποντικιού

Σημείο καταγραφής Συγχωνεύει εικόνες βάσει ζευγών δεικτών καταγραφής που ορίζονται
στις εικόνες

Ογκομετρικές πληροφο-
ρίες

Συγχωνεύει ομάδες εικόνων βάσει πανομοιότυπων παραμέτρων
όγκου ομάδων εικόνων

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
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7.1.2 Λειτουργίες συγχώνευσης εικόνων

Κύρια οθόνη

Εικόνα 61 

Επισκόπηση λειτουργιών

Λειτουργία Επεξήγηση Βλέπε

Πλαίσιο λίστας Καταχωρεί τα ζεύγη εικόνων που είναι διαθέσιμα για συγχώ-
νευση Σελίδα 117

New Pair... Ορίζει νέα ή τροποποιεί υφιστάμενα ζεύγη συγχώνευσης εικό-
νων Σελίδα 117

Reset
Επαναφέρει μια συγχώνευση εικόνας ώστε οι θέσεις της ομά-
δας εικόνων να επανέλθουν στις αρχικές θέσεις που ορίζονται
από τον σαρωτή

Σελίδα 123

Ράβδος κύλισης Ρυθμίστε την επικάλυψη μπλε/κίτρινου χρώματος του ζεύγους
εικόνων Σελίδα 119

Coarse Εκτελέστε χειροκίνητη συγχώνευση χρησιμοποιώντας ευρείες
προσαρμογές Σελίδα 126

Fine Εκτελέστε χειροκίνητη συγχώνευση χρησιμοποιώντας μικρές
προσαρμογές Σελίδα 127

Auto Fusion Εκκινεί την ευτόματη συγχώνευση Σελίδα 123

Modify ROI...
Επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος που θα χρησιμοποιηθεί
από τον αλγόριθμο προκειμένου να επιτύχετε το καλύτερο
αποτέλεσμα αυτόματης συγχώνευσης εικόνων

Σελίδα 121

Show Fusion ROI Εμφανίστε ένα πλαίσιο στις προβολές εικόνας που δείχνει την
προσδιορισμένη περιοχή ενδιαφέροντος Σελίδα 122

Fuse Points Ενεργοποιήστε συγχώνευση εικόνων βάσει σημείων καταγρα-
φής Σελίδα 128

Alternatives Εμφανίστε εναλλακτικά αποτελέσματα, αν εκτελέσατε συγχώ-
νευση βάσει σημείων καταγραφής Σελίδα 128

Εισαγωγή
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7.2 Επιλογή εικόνων για συγχώνευση
7.2.1 Ζεύγη συγχώνευσης

Γενικές πληροφορίες

Όταν εισάγετε την εργασία σχεδιασμού Image Fusion, τα ζεύγη εικόνων που είναι διαθέσιμα για
συγχώνευση εμφανίζονται στον κατάλογο προβολής στην περιοχή λειτουργιών.
• Αν το πλαίσιο επιλογής στα αριστερά ενός ζεύγους εικόνων είναι επιλεγμένο με μπλε χρώμα,
επισημαίνει ότι οι εικόνες έχουν ήδη συγχωνευτεί.

• Αν το πλαίσιο επιλογής στα αριστερά ενός ζεύγους εικόνων είναι επιλεγμένο με γκρι χρώμα,
επισημαίνει ότι έχει εκτελεστεί συγχώνευση εικόνων βάσι του “Πλαισίου αναφοράς” ή των
“Ογκομετρικών πληροφοριών” και επομένως πρέπει:
- Να επαληθευτεί με οπτική επιθεώρηση, και
- Να επιβεβαιωθεί με κλικ στο σημάδι επιλογής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το τεχνικό υπόβαθρο προεπιλεγμένων
ζευγών συγχώνευσης, επικοινωνήστε με την υποστήριξη Brainlab.
 

Πώς να αλλάζετε ζεύγη συγχώνευσης

Μπορείτε να αλλάξετε τα ζεύγη συγχώνευσης που είναι επιλεγμένα από προεπιλογή.

Εικόνα 62 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο New Pair... στην περιοχή λειτουργιών για να ανοίξετε το παράθυρο
διαλόγου New Fusion Pair.

2. Στο First Image Set, επιλέξτε την ευθυγράμμιση που έχει οριστεί για χρήση ως βάση για
τη συγχώνευση εικόνων.

3. Στο Second Image Set, επιλέξτε την ομάδα εικόνων που έχει οριστεί για προσαρμογή
ώστε να αντιστοιχιστεί με την ευθυγράμμιση που ορίστηκε κατά τη συγχώνευση εικόνων.

4. Κάντε κλικ στο OK για να επιβεβαιώσετε τις επιλεγμένες ομάδες εικόνων.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
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Διαθεσιμότητα ζευγών συγχώνευσης

Αν ο συνδυασμός ομάδων εικόνων δεν είναι δυνατός, ή αν οι επιλεγμένες ομάδες εικόνων έχουν
ήδη συγχωνευτεί, το κουμπί OK είναι απενεργοποιημένο.
Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο ζεύγος εικόνων για συγχώνευση ή να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Reset για να επαναφέρετε μια συγχώνευση ενός υφιστάμενου
ζεύγους.

Επιλογή εικόνων για συγχώνευση
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7.3 Βελτιστοποίηση της εμφάνισης εικόνας
7.3.1 Ρύθμιση της αντίθεσης εικόνας

Γενικές πληροφορίες

Συμβάλλει στη διάκριση μεταξύ ομάδων εικόνων:
• Η πρώτη ομάδα εικόνων εμφανίζεται με μπλε χρώμα
• Η δεύτερη ομάδα εικόνων εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα
Για καλύτερη σύγκριση, μπορείτε να αυξήσετε τη φωτεινότητα των επιλεγμένων ομάδων εικόνων
χρησιμοποιώντας τη ράβδο κύλισης στην περιοχή λειτουργιών.

Ρύθμιση φωτεινότητας

Εικόνα 63 

Επιλογές

• Για να μειώσετε τη φωτεινότητα για τη δεύτερη ομάδα εικόνων (κίτρινο), σύρετε τη ράβδο κύλι-
σης προς τα αριστερά.

• Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα για την πρώτη ομάδα εικόνων (μπλε), σύρετε τη ράβδο κύλι-
σης προς τα δεξιά.

Για να εμφανίσετε μόνο το περίγραμμα μιας συγκεκριμένης ομάδας εικόνων, ενεργοποιήστε το
κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου Edges.

Παράδειγμα προβολής συγχώνευσης

① ②

Εικόνα 64 

Αρ. Επεξήγηση

① Τυπική κίτρινη/μπλε προβολή

② Εμφάνιση με το πλαίσιο ελέγχου Edges όταν είναι ενεργοποιημένη η κίτρινη προβολή

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
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7.3.2 Ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις εικόνων στην κλίμακα του γκρι για προχωρημένους για κάθε ομάδα
εικόνων (κίτρινη και μπλε). Η προσαρμογή αυτών των ρυθμίσεων σας επιτρέπει να διακρίνετε
ευκολότερα μεταξύ των ομάδων εικόνων.

Τρόπος ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Εικόνα 65 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στη λειτουργία Advanced Windowing στη γραμμή εργαλείων για
να ανοίξετε τις καρτέλες Windowing Blue και Windowing Amber.

2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εικόνων στην κλίμακα του γκρι όπως περιγράφεται στη σελίδα
204.

3. Κάντε κλικ στο OK για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας στις επιλεγμένες εικόνες.

Βελτιστοποίηση της εμφάνισης εικόνας
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7.4 Εκτέλεση συγχώνευσης εικόνων
7.4.1 Προσδιορισμός της περιοχής συγχώνευσης

Γενικές πληροφορίες

Όταν εισάγετε την εργασία σχεδιασμού Image Fusion, η περιοχή συγχώνευσης που ορίζεται από
προεπιλογή μπορεί να είναι κατάλληλη σε πολλές περιπτώσεις.
Ωστόσο, πριν εκτελέσετε αυτόματη συγχώνευση (βλ. σελίδα 123), θα πρέπει να εξετάσετε την
περιοχή ενδιαφέροντος στην εικόνα η οποία χρησιμοποιείται για τη συγχώνευση και, εάν
απαιτείται, να την τροποποιήσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Modify ROI... . Θα πρέπει να
ορίσετε μια περιοχή ενδιαφέροντος η οποία είναι αρκετά μεγάλη για να περιλαμβάνει όλες τις
σχετικές δομές για τη θεραπεία, αφήνοντας παράλληλα τις μη συναφείς δομές εκτός του πλαισίου.

Στη συνέχεια το λογισμικό χρησιμοποιεί την καθορισμένη περιοχή ως αναφορά για τη
συγχώνευση, ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή ακρίβεια για την περιοχή-στόχο.

Η συγχωνευμένη περιοχή μέσα στο πλαίσιο θα αποκτήσει μεγαλύτερη ακρίβεια. Ωστόσο, η
περιοχή έξω από το πλαίσιο θα συγχωνευτεί με μικρότερη ακρίβεια.

Τρόπος τροποποίησης της περιοχής ενδιαφέροντος συγχώνευσης

①

Εικόνα 66 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Modify ROI... στην περιοχή λειτουργιών για να ανοίξετε το παράθυρο
διαλόγου Modify ROI.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Adjust Fusion Region στη γραμμή εργαλείων και
τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο πλαίσιο ① στην προβολή εικόνας.

3. Ρυθμίστε το πλαίσιο ώστε να περιβάλλει την περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί ως αναφορά
συγχώνευσης.

4. Κάντε κλικ στο OK για να επιβεβαιώσετε την περιοχή συγχώνευσης.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
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Εμφάνιση της περιοχής ενδιαφέροντος

Μπορείτε να εμφανίσετε την περιοχή ενδιαφέροντος στις προβολές εικόνας.

①

Εικόνα 67 

Βήμα

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Show Fusion ROI στην περιοχή λειτουργιών.
Ένα πλαίσιο που περιβάλλει την καθορισμένη περιοχή ενδιαφέροντος ① εμφανίζεται σε κάθε
προβολή εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η περιοχή ενδιαφέροντος μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με τη χρήση της λειτουργίας
Modify ROI... 
 

Εκτέλεση συγχώνευσης εικόνων
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7.4.2 Αυτόματη συγχώνευση

Γενικές πληροφορίες

Όταν ενεργοποιείτε την αυτόματη συγχώνευση, το λογισμικό συγχωνεύει τις επιλεγμένες ομάδες
εικόνων βάσει ανατομικών δομών κοινών και στις δύο ομάδες εικόνων.
Το λογισμικό μετατοπίζει και περιστρέφει την ομάδα εικόνων έως ότου να ταιριάζει καλύτερα στην
ομάδα εικόνων ευθυγράμμισης (First Image Set που επιλέξατε στο παράθυρο διαλόγου Fusion
Creation). Το μέτρο ομοιότητας βασίζεται στις αμοιβαίες πληροφορίες και δεν επηρεάζεται από τις
μεταβολές φωτεινότητας στις τομές εικόνων. Η αυτόματη συγχώνευση εικόνων είναι κατάλληλη για
σχεδόν κάθε αυθαίρετο συνδυασμό λειτουργικότητας εικόνων.

Τρόπος επίτευξης βέλτιστων αποτελεσμάτων

Τα καλύτερα αποτελέσματα συγχώνευσης επιτυγχάνονται με:
• Συγχώνευση εικόνων με διαφορετικές λειτουργικότητες
• Συγχώνευση συνόλων δεδομένων με διαφορετική αντίθεση, όπως σταθμισμένες εικόνες MR T1
και T2

Τρόπος ενεργοποίησης της συγχώνευσης

Βήματα

1.
Πριν ξεκινήσετε την αυτόματη συγχώνευση, προσδιορίστε την περιοχή ενδιαφέροντος
όπου χρειάζεστε τη μεγαλύτερη ακρίβεια συγχώνευσης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
Modify ROI... .

2.
Κάντε κλικ στο Auto Fusion για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη συγχώνευση εικόνων. 
Το λογισμικό τώρα διενεργεί τη συγχώνευση εικόνων.

Τρόπος επαναφοράς μιας συγχώνευσης

Βήμα

Αν έχετε συγχωνεύσει εικόνες και θέλετε να επαναφέρετε τις εικόνες στο αρχικό σύστημα συντε-
ταγμένων σαρωτή, κάντε κλικ στο Reset.

Επανάληψη μιας αυτόματης συγχώνευσης

Αν τα αποτελέσματα μιας εκτελεσμένης αυτόματης συγχώνευσης δεν είναι ικανοποιητικά,
θα πρέπει να επιστρέψετε στη λειτουργία Modify ROI... και να ρυθμίσετε την περιοχή
συγχώνευσης ώστε να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές δομές για τη θεραπεία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα αποτελέσματα αυτόματης συγχώνευσης μπορούν επίσης να βελτιωθούν αρχικά με
χειροκίνητη συγχώνευση εικόνων χρησιμοποιώντας κατά προσέγγιση προσαρμογές.
 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
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7.4.3 Συγχώνευση πλαισίου αναφοράς

Γενικές πληροφορίες

Αν ληφθούν ζεύγη εικόνων κατά την ίδια συνεδρία, κατά τη μεταφορά δεδομένων το λογισμικό
αναγνωρίζει ότι οι ομάδες εικόνων μοιράζονται το ίδιο σύστημα συντεταγμένων που δημιουργείται
από τον σαρωτή, βάση της ετικέτας DICOM “Πλαίσιο αναφοράς” (FoR).
Όταν το iPlan φορτώσει τα δεδομένα αυτά, η ομάδα εικόνων συγχωνεύεται προσωρινά.

Αναγνώριση ζευγών εικόνων πλαισίου αναφοράς

①

Εικόνα 68 
Ζεύγη εικόνων που έχουν συγχωνευτεί με βάση πλαίσιο αναφοράς εμφανίζονται στην προβολή
καταλόγου της περιοχής λειτουργιών με το πλαίσιο ελέγχου επιλεγμένο με γκρι χρώμα ①.
Αυτό δείχνει ότι οι εικόνες είναι ευθυγραμμισμένες, αλλά δεν έχει επαληθευτεί η ακρίβειά τους. Για
να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ομάδες εικόνων, πρέπει να επιβεβαιώσετε τη συγχώνευση.

Πώς να επιβεβαιώσετε μια συγχώνευση πλαισίου αναφοράς

Βήματα

1. Επαληθεύστε την ακρίβεια της συγχώνευσης χρησιμοποιώντας τα κυάλια στην άνω
αριστερή γωνία της προβολής εικόνας (βλ. σελίδα 129).

2.

Αν η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, κάντε κλικ στο γκρι σημάδι ελέγχου για να
επαληθεύσετε τη συγχώνευση.
Το σημάδι ελέγχου εμφανίζεται με μπλε χρώμα επισημαίνοντας ότι η συγχώνευση έχει
επιβεβαιωθεί.

Πριν πραγματοποιήσετε έξοδο από την εργασία σχεδιασμού Image Fusion, φροντίστε να
επαληθεύσετε τη συγχώνευση πλαισίου αναφοράς. Ειδάλλως, τα ζεύγη εικόνων δεν θα
εμφανίζονται συγχωνευμένα στα επόμενα βήματα σχεδιασμού.

Εκτέλεση συγχώνευσης εικόνων
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7.4.4 Συγχώνευση βάσει ογκομετρικών πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες

Αν ζεύγη εικόνων έχουν πανομοιότυπες παραμέτρους όγκου (ημερομηνία σάρωσης, μέγεθος
μήτρας, αριθμός τομής, θέση τομής, κ.λπ.), η συγχώνευση εικόνων θεωρεί ότι οι εν λόγω ομάδες
εικόνων λήφθηκαν κατά την ίδια συνεδρία και επομένως μοιράζονται το ίδιο σύστημα
συντεταγμένων.
Αυτός ο τύπος συγχώνευσης εικόνων είναι απαραίτητος για εικόνες που έχουν υποστεί μετέπειτα
επεξεργασία όπου μία ομάδα εικόνων δεν περιέχει ανατομικά επίκεντρα, αλλά έχει το ίδιο μέγεθος
και θέση με την άλλη ομάδα εικόνων, και οι πληροφορίες της ετικέτας DICOM “Πλαίσιο αναφοράς”
λείπουν.
Όταν το iPlan φορτώσει τα δεδομένα αυτά, οι ομάδες εικόνων συγχωνεύονται προσωρινά. Στη
συνέχεια η συγχώνευση πρέπει να επαληθευτεί.

Αναγνώριση πανομοιότυπων παραμέτρων όγκου

Για να αναγνωριστούν τα ζεύγη εικόνων με πανομοιότυπες παραμέτρους όγκου, οι ακόλουθες
ρυθμίσεις επαληθεύονται από το iPlan και πρέπει να είναι πανομοιότυπες σε κάθε ομάδα εικόνων:
• Ημερομηνία σάρωσης
• Αριθμός τομών
• Μέγεθος μήτρας
• Μέγεθος εικονοστοιχείου
• Προσανατολισμός
• Απόσταση τομών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ογκομετρική συγχώνευση εικόνων είναι συναφής μόνο εάν ένα σύνολο δεδομένων
περιλαμβάνει μη ορατές ανατομικές δομές και επομένως πρέπει να συγχωνευτεί με άλλα δεδομένα.
Σε συνήθεις περιπτώσεις, όπου και οι δύο σειρές εικόνων έχουν αρκετά ανατομικά επίκεντρα, δεν
υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί όσον αφορά την ημερομηνία σάρωσης, τον αριθμό τομών, το
μέγεθος της μήτρας και των εικονοστοιχείων, τον προσανατολισμό και την απόσταση μεταξύ
τομών.
 

Αναγνώριση και επιβεβαίωση ζευγών ογκομετρικής συγχώνευσης

Η διαχείριση ζευγών ογκομετρικής συγχώνευσης είναι ίδια με αυτήν που περιγράφτηκε για τα
ζεύγη συγχώνευσης πλαισίου αναφοράς. Για πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση και
επιβεβαίωση των εν λόγω ζευγών συγχώνευσης, βλ. σελίδα 124.

Πριν πραγματοποιήσετε έξοδο από την εργασία σχεδιασμού Image Fusion, φροντίστε να
επαληθεύσετε την ογκομετρική συγχώνευση. Ειδάλλως, τα ζεύγη εικόνων δεν θα
εμφανίζονται συγχωνευμένα στα επόμενα βήματα σχεδιασμού.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
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7.4.5 Χειροκίνητη συγχώνευση

Γενικές πληροφορίες

Οι λειτουργίες χειροκίνητης συγχώνευσης (Coarse και Fine) σας επιτρέπουν να εκτελείτε
συγχώνευση εικόνων ευθυγραμμίζοντας μία ομάδα εικόνων με μια άλλη χρησιμοποιώντας τον
δείκτη του ποντικιού. 

Τρόπος συγχώνευσης εικόνων με κατά προσέγγιση ρυθμίσεις

②①

Εικόνα 69 

Βήματα

1. Στην ενότητα Manual Fusion της περιοχής λειτουργιών, κάντε κλικ στο Coarse.

2.

Για να αντιστοιχίσετε τις εικόνες, τοποθετήστε την κίτρινη εικόνα πάνω από την μπλε
εικόνα ως εξής:
• Για να μετακινήσετε την εικόνα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά, τοποθετήστε τον δείκτη
του ποντικιού στο κέντρο της προβολής εικόνας και σύρετε με το σύμβολο χεριού ①
έως ότου η κίτρινη εικόνα τοποθετηθεί σωστά.

• Για να περιστρέψετε την εικόνα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο άκρο της
προβολής εικόνας και σύρετε με το σύμβολο χεριού-βέλους ② έως ότου η κίτρινη
εικόνα τοποθετηθεί σωστά.

Εκτέλεση συγχώνευσης εικόνων
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Τρόπος εκτέλεσης συγχώνευσης με ρυθμίσεις ακριβείας

① ②

Εικόνα 70 

Βήματα

1. Στην ενότητα Manual Fusion της περιοχής Λειτουργίες, κάντε κλικ στο Fine.

2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο άκρο της εικόνας έως ότου ο δείκτης του
ποντικιού εμφανίζεται ως βέλος.

3.

Για να αντιστοιχίσετε τις εικόνες, τοποθετήστε την κίτρινη εικόνα πάνω από την μπλε
εικόνα ως εξής:
• Για να μετακινήσετε την εικόνα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά, τοποθετήστε τον δείκτη
του ποντικιού στο άκρο της προβολής εικόνας (πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά) και κάντε
κλικ με το σύμβολο βέλους ① έως ότου η κίτρινη εικόνα τοποθετηθεί σωστά.

• Για να περιστρέψετε την εικόνα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη γωνία της
προβολής εικόνας και κάντε κλικ με το σύμβολο καμπύλου βέλους ② έως ότου η κίτρινη
εικόνα τοποθετηθεί σωστά.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
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7.4.6 Συγχώνευση σημείων καταγραφής

Γενικές πληροφορίες

Αν προσδιορίζονται σημεία καταγραφής (βλ. σελίδα 103), μπορείτε να διενεργήσετε συγχώνευση
εικόνων βάσει αυτών των σημείων καταγραφής. Τα σημεία καταγραφής μπορεί να είναι ανατομικά
επίκεντρα ή σημεία αναφοράς MR ή CT.

Πριν ξεκινήσετε

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει πρώτα να ορίσετε τουλάχιστον τέσσερα
αντίστοιχα ζεύγη δεικτών σε κάθε ομάδα εικόνων όπως περιγράφεται στη σελίδα 103.

Τρόπος ενεργοποίησης της συγχώνευσης σημείων καταγραφής

Βήμα

Κάντε κλικ στο Fuse Points.
Το λογισμικό διενεργεί συγχώνευση εικόνων βάσει των σημείων καταγραφής.

Εναλλακτική συγχώνευση σημείων καταγραφής

Κατά τη συγχώνευση σημείων καταγραφής, το λογισμικό υπολογίζει όλες τις πιθανές
συγχωνεύσεις σημείων καταγραφής και εμφανίζει αυτόματα το καλύτερο αποτέλεσμα.
Μπορείτε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα εναλλακτικής συγχώνευσης που υπολογίστηκαν
κάνοντας κλικ στο Alternatives. 

Επαλήθευση της συγχώνευσης

Πριν πραγματοποιήσετε έξοδο από την εργασία σχεδιασμού Image Fusion, φροντίστε να
επαληθεύσετε τη συγχώνευση σημείων καταγραφής και διορθώστε χειροκίνητα, αν
χρειάζεται.

Εκτέλεση συγχώνευσης εικόνων
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7.5 Ακρίβεια συγχώνευσης
7.5.1 Επαλήθευση συγχώνευσης

Γενικές πληροφορίες

Αφού συγχωνεύσετε ομάδες εικόνων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή spyglass για να
επαληθεύσετε οπτικά την ακρίβεια της συγχώνευσης εικόνων. Αυτό σας επιτρέπει, π.χ. να
προβάλλετε το μέγεθος ή το σχήμα ενός όγκου σε δύο ομάδες εικόνων ταυτόχρονα.

Αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση εικόνων, θα πρέπει να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα
της συγχώνευσης για να διασφαλίσετε ότι οι εικόνες έχουν αντιστοιχιστεί σωστά.

Προβολή spyglass

①

②

Εικόνα 71 

Αρ. Επεξήγηση

① Η προβολή spyglass υπερθέτει τη δεύτερη (κίτρινη) ομάδα εικόνων σε ένα πλαίσιο πάνω
από την πρώτη (μπλε) ομάδα εικόνων

② Το σύνολο ευθυγράμμισης εμφανίζεται μέσα στο πλαίσιο

Τρόπος επαλήθευσης της συγχώνευσης

Βήματα

1. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο πλαίσιο spyglass και θέστε το πάνω από την
περιοχή που θέλετε να επαληθεύσετε.

2. Επαληθεύστε τη συγχώνευση σύροντας την περιοχή spyglass πάνω από σημαντικά
ανατομικά επίκεντρα και συγκρίνοντας τις δύο ομάδες εικόνων στα άκρα του πλαισίου.

Επαλήθευση με χρήση επιλογών σύνθεσης

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Composing Options στις προβολές εικόνας για
να επαληθεύσετε τη συγχώνευση. Βλέπε σελίδα 76 για λεπτομέρειες.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
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Διόρθωση συγχώνευσης

Αν τα αποτελέσματα μιας Automatic Fusion ή Registration Points Fusion δεν είναι
ικανοποιητικά, μπορείτε να διορθώσετε χειροκίνητα τη συγχώνευση μέσω:
1. Ρύθμισης της ομάδας εικόνων χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Coarse και Fine
2. Ρύθμισης της περιοχής συγχώνευσης (Modify ROI...)

Για να αποθηκεύσετε την περιοχή συγχώνευσης, πρέπει να αποθηκεύσετε το πλάνο
προτού πραγματοποιήσετε έξοδο από το Image Fusion. Αυτές οι πληροφορίες δεν
αποθηκεύονται αυτόματα όταν πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ εργασιών.

Αλλαγή συγχώνευσης εικόνας

Αλλαγές σε μια υφιστάμενη συγχώνευση εικόνων μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στο πλάνο
θεραπείας. Ελέγξτε το πλάνο θεραπείας πριν την αποδοχή νέας συγχώνευσης.

Ακρίβεια συγχώνευσης
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8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

8.1 Εισαγωγή
8.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Στην εργασία σχεδιασμού Object Creation, μπορείτε να σχεδιάσετε δομές ενδιαφέροντος στην
ομάδα εικόνων. 
Αυτή η εργασία σάς δίνει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να επισημάνετε με ακρίβεια τη θέση
ενός όγκου ή να σχεδιάσετε άλλες ανατομικές δομές, με σκοπό τον καλύτερο προσανατολισμό
στην ομάδα εικόνων.

Γενική ροή εργασιών της δημιουργίας αντικειμένου

Ροή εργασιών

1. Προσθέστε ένα αντικείμενο στη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών (βλ. σελίδα 134).

2.

Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα και δημιουργήστε το αντικείμενο (σχεδιάστε τη
δομή) στην ομάδα εικόνων. Για τη δημιουργία αντικειμένων είναι διαθέσιμες οι εξής
μέθοδοι:
• Μη αυτόματη τμηματοποίηση με χρήση της λειτουργίας Brush (βλ. σελίδα 137)
• Ημιαυτόματη τμηματοποίηση με χρήση του SmartBrush (βλ. σελίδα 140) ή του Seed-

Brush (βλ. σελίδα 141)
• Auto Segmentation με βάση τις ανατομικές δομές που περιλαμβάνονται σε έναν
άτλαντα ο οποίος περιέχεται στο iPlan (φλοιός, κοιλίες, εγκεφαλικός θάλαμος, κ.λπ.)
(βλ. σελίδα 143)

• Auto Segmentation χρησιμοποιώντας τον ορισμό ουδού ζώνης με σκοπό τον
προσδιορισμό δομών που είναι μοναδικές για τον ασθενή (βλ. σελίδα 146)

3. Αν χρειάζεται, προετοιμάστε για εξαγωγή τα αντικείμενα που έχετε δημιουργήσει (βλ.
σελίδα 167).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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8.1.2 Λειτουργίες δημιουργίας αντικειμένου

Κύρια οθόνη

Εικόνα 72 

Επισκόπηση λειτουργιών

Λειτουργία Επεξήγηση Βλέπε

Πλαίσιο λίστας
Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζονται τα αντικείμενα που έχετε
προσθέσει. Από εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε την ορατό-
τητα, το χρώμα και τις ιδιότητες των αντικειμένων.

Σελίδα 163

New Object... Δημιουργήστε ένα αντικείμενο στην ομάδα εικόνων. Σελίδα 134

Remove Διαγράψτε ένα αντικείμενο από την ομάδα εικόνων. Σελίδα 166

Auto
Segmentation...

Ανάλογα με την ομάδα δεδομένων που έχετε επιλέξει και το
αντικείμενο που επιθυμείτε να τμηματοποιήσετε, αυτή η λει-
τουργία σας δίνει την δυνατότητα:
• Είτε να τμηματοποιήσετε αντικείμενα που βρίσκονται εντός
μιας καθορισμένης περιοχής χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις
κατωφλίου,

• Είτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη τμηματοποίηση με βά-
ση τον ανατομικό άτλαντα

Σελίδα 143

Brush Size Προσαρμόστε το μέγεθος του πινέλου που χρησιμοποιείται για
τη λειτουργία Brush. Σελίδα 137

Contours Προβάλετε το αντικείμενο μόνο ως περίγραμμα. Σελίδα 165

Brush Δημιουργήστε αντικείμενα με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμο-
ποιώντας πινέλο. Σελίδα 137

Eraser Διαγράψτε περιοχές σχεδιασμένων αντικειμένων. Σελίδα 166

SmartBrush Δημιουργήστε αντικείμενα βάσει περιοχών με ίδια τιμή κλίμα-
κας γκρι. Σελίδα 140

SmartShaper Μορφοποιήστε ένα επιλεγμένο αντικείμενο με μη αυτόματο
τρόπο. Σελίδα 153

Auto Fill Το αντικείμενο εμφανίζεται αυτόματα με γέμιση χρώματος. Σελίδα 165

Εισαγωγή
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Λειτουργία Επεξήγηση Βλέπε

Interpolation Το σχήμα του αντικειμένου θα παρεμβάλλεται μεταξύ σχεδια-
σμένων τομών. Σελίδα 137

Seedbrush...
Δημιουργήστε αντικείμενα με βάση περιοχές που έχουν ίδια τι-
μή κλίμακας γκρι, συμπεριλαμβάνοντας και αποκλείοντας συ-
γκεκριμένες περιοχές στην εικόνα.

Σελίδα 141

Advanced
Manipulation...

Δημιουργήστε νέα αντικείμενα με μορφοποίηση των αντικειμέ-
νων που έχετε ήδη δημιουργήσει. Σελίδα 155

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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8.2 Προσθήκη αντικειμένων
8.2.1 Προσθήκη μονών αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Πριν δημιουργήσετε ένα αντικείμενο, πρέπει να προσθέσετε ένα αντικείμενο στη λίστα που
βρίσκεται στην περιοχή λειτουργιών. Όταν προσθέτετε μονά αντικείμενα, μπορείτε να επιλέξετε
κάποια δομή που περιλαμβάνεται σε μια ομάδα δεδομένων άτλαντα η οποία περιέχεται στο iPlan
(βλ. σελίδα 143), ή μια τυπική ανατομική δομή.

Καρτέλα μονού αντικειμένου

Εικόνα 73 

Πώς να προσθέσετε μονά αντικείμενα

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο New Object... στην περιοχή λειτουργιών.

2.

• Στην καρτέλα Single Object, καταχωρίστε ένα όνομα για το αντικείμενο στο πεδίο Ob-
ject Name, ή

• Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα Structure Type. Αν το αντικείμενο που επιλέγετε
από τη λίστα περιλαμβάνεται στο σύνολο δεδομένων άτλαντα που παρέχεται με το
λογισμικό, μπορείτε να εκτελέσετε αυτόματη τμηματοποίηση με βάση τον άτλαντα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος μιας δομής, η λίστα
δομών εμφανίζει στην κορυφή τις καταχωρίσεις που συμφωνούν καλύτερα με τα
συγκεκριμένα γράμματα. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος του πληκτρολογίου σας για να
επιλέξετε τη δομή.
 

3.

Από την αναπτυσσόμενη λίστα Slice Distance, επιλέξτε την επιθυμητή απόσταση μεταξύ
των τομών εικόνων. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ορίσετε την ανάλυση του
αντικειμένου, προκειμένου, για παράδειγμα, το αντικείμενο να έχει υψηλότερη ανάλυση σε
σύγκριση με την αρχική ομάδα εικόνων.
Η απόσταση τομών που επιλέγετε εδώ θα αντιστοιχεί στην ομάδα εικόνων στην οποία
ξεκινάτε αρχικά να σχεδιάζετε το αντικείμενο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κατά κανόνα, η προεπιλεγμένη ρύθμιση image slice distance είναι επαρκής
(βλ. σελίδα 149).
 

Προσθήκη αντικειμένων

134 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 iPlan ENT Έκδ. 3.0



Βήματα

4.

Επιλέξτε την ευθυγράμμιση αντικειμένου: Patient Orientation ή Original Slice Orientati-
on.
Η ευθυγράμμιση αντικειμένου που επιλέγετε εδώ θα αντιστοιχεί στην ομάδα εικόνων στην
οποία ξεκινάτε αρχικά να σχεδιάζετε το αντικείμενο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κατά κανόνα, η προεπιλεγμένη ρύθμιση Original Slice Orientation είναι
επαρκής, εκτός αν επιθυμείτε να σχεδιάσετε το αντικείμενο με προσαρμοσμένο
προσανατολισμό που θα ορίσετε εσείς.
 

5. Επιλέξτε ένα χρώμα για το αντικείμενο. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε το
βαθμό διαφάνειας του αντικειμένου στις προβολές εικόνας.

6.

Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να προσθέσετε το
νέο αντικείμενο στη λίστα της περιοχής λειτουργιών.
Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε το αντικείμενο στις προβολές εικόνας (βλ. από σελίδα
137).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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8.2.2 Προσθήκη πολλαπλών αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Στην καρτέλα Multiple Objects, μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα, τα οποία
περιλαμβάνονται σε κάποιο πρότυπο θεραπείας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να επιλέξετε ένα
πρότυπο κρανιακής θεραπείας που περιέχει τις πιο σχετικές κρανιακές δομές.
Αν, στη συνέχεια, πραγματοποιήσετε αυτόματη τμηματοποίηση, το iPlan θα τμηματοποιήσει τις
δομές στην ομάδα δεδομένων ασθενή με βάση τις ίδιες δομές που περιέχονται στην ομάδα
δεδομένων άτλαντα (βλ. σελίδα 143).

Πώς να προσθέσετε πολλαπλά αντικείμενα

Εικόνα 74 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο New Object... στην περιοχή λειτουργιών.

2. Επιλέξτε το πρότυπο θεραπείας από τη λίστα Treatment Type.

3. Στην καρτέλα Multiple Objects, επιλέξτε τα αντικείμενα από τη λίστα Objects, ή κάντε
κλικ στο Select All για να συμπεριλάβετε όλα τα αντικείμενα.

4.

Επιλέξτε την ευθυγράμμιση αντικειμένου: Patient Orientation ή Original Slice Orientati-
on.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κατά κανόνα, η προεπιλεγμένη ρύθμιση Original Slice Orientation είναι
επαρκής, εκτός αν επιθυμείτε να σχεδιάσετε το αντικείμενο με προσαρμοσμένο
προσανατολισμό που θα ορίσετε εσείς.
 

5.

Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να προσθέσετε τα
νέα αντικείμενα στη λίστα της περιοχής λειτουργιών.
Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε τα αντικείμενα στις προβολές εικόνας (βλ. από σελίδα
137).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στην καρτέλα Multiple Objects, η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την απόσταση τομών
είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η απόσταση τομών εικόνων. Μόνο για τις λεπτομερείς δομές,
όπως τα νεύρα, ορίζεται μικρότερη απόσταση τομών από προεπιλογή. Μπορείτε να προβάλετε την
προεπιλεγμένη τιμή απόστασης τομής για μεμονωμένες δομές στην καρτέλα Single Objects (βλ.
σελίδα 164).
 

Προσθήκη αντικειμένων
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8.3 Δημιουργία αντικειμένων
8.3.1 Δημιουργία αντικειμένων με χρήση της λειτουργίας Brush

Κατανοώντας την παρεμβολή αντικειμένων

Αν το πλαίσιο ελέγχου Interpolation στην περιοχή λειτουργιών είναι ενεργοποιημένο, οι
πληροφορίες voxel που προστίθενται σε δύο μη γειτονικές και ορατές τομές χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Brush παρεμβάλλονται μεταξύ των δύο τομών. 

①

②

③

Εικόνα 75 

Αρ. Στοιχείο

① Πληροφορίες παρεμβολής

② Έναρξη τομής

③ Τέλος τομής

Η παρεμβολή θα πραγματοποιηθεί μόνο στην προβολή στην οποία ξεκινήσατε να σχεδιάζετε το
αντικείμενο. Αν αλλάξετε την προβολή από αξονική σε οβελιαία, για παράδειγμα, η παρεμβολή θα
απενεργοποιηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η δημιουργία αντικειμένων σε ανασυντεθειμένες προβολές (οι οποίες περιέχουν
εικόνες που έχουν ανασυντεθεί από αρχικές τομές εικόνων) διαφέρει από τη δημιουργία
αντικειμένων σε αρχικές τομές. Σε ανασυντεθειμένες προβολές χρησιμοποιούνται εικόνες
παρεμβολής, στις οποίες υπάρχει η πιθανότητα να μην εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες όπως
αναμένεται (π.χ. τα όρια μπορεί να είναι θολά).
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η παρεμβολή λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των σχεδιασμένων
τομών (βλ. σελίδα 137).
 

Πώς να δημιουργήσετε αντικείμενα

Βήματα

1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών.

2. Κάντε κλικ στο Brush.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Βήματα

3.
Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Brush Size για να ορίσετε το μέγεθος του πινέλου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να δείτε το κατά προσέγγιση μέγεθος του πινέλου, μετακινήστε το ποντίκι
στην περιοχή σχεδιασμού.
 

4. Χρησιμοποιήστε το δείκτη του ποντικιού για να σχεδιάσετε το αντικείμενο στην τομή
εικόνας.

5.

Κάντε κλικ σε μια άλλη τομή εικόνας, και σχεδιάστε το αντικείμενο στη δεύτερη τομή.
Το λογισμικό χρησιμοποιεί παρεμβολή για να εμφανίσει στην καρτέλα προβολής τα
αντικείμενα που βρίσκονται στις άλλες τομές εικόνων, και να δημιουργήσει τρισδιάστατα
αντικείμενα σε τρισδιάστατες προβολές.
Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε μικρά και/ή λεπτά αντικείμενα, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε λεπτομερή ανάλυση τομής (βλ. σελίδα 149).

Αντικείμενο στις προβολές εικόνων

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ένα αντικείμενο ① που δημιουργήθηκε με χρήση της λειτουργίας
Brush.

①

Εικόνα 76 

Στην καρτέλα Overview, βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο που δημιουργήθηκε με τη
λειτουργία Brush είναι σωστό.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σταγονόμετρο

Η λειτουργία του σταγονόμετρου σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ή να ρυθμίσετε
λεπτομερώς ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας ένα καθορισμένο εύρος τιμών κλίμακας γκρι.

Βήματα

1. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Brush Size για να ορίσετε το μέγεθος του πινέλου.

Δημιουργία αντικειμένων
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Βήματα

2.

①
Κάντε κλικ στο εικονίδιο του σταγονόμετρου ① για να το
ενεργοποιήσετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ απευθείας στην
προβολή.
Οι τιμές pixel που βρίσκονται εντός του αρχικού κύκλου του πινέλου
(όπως ορίζονται βάσει του μεγέθους πινέλου) χρησιμοποιούνται για
τον ορισμό ενός εύρους έγκυρων τιμών pixel για το σχεδιασμό.

3.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Brush για να δημιουργήσετε το αντικείμενο.
Καθώς σύρετε το πινέλο Brush, θα σχεδιαστούν μόνο τα pixel με τιμές που εμπίπτουν στο
καθορισμένο εύρος.

Συμβουλές για τη δημιουργία λεπτών αντικειμένων

Συνιστάται η δημιουργία λεπτών και/ή μικρών αντικειμένων στις καρτέλες 4 Views ή 8 Views, στις
οποίες μπορείτε να σχεδιάσετε το αντικείμενο σε πολλές διαδοχικές τομές, και στη συνέχεια ο
έλεγχος του τρισδιάστατου αντικειμένου στην καρτέλα Overview. 
Έπειτα, μπορείτε να διορθώσετε το αντικείμενο όπως κρίνετε αναγκαίο, στην καρτέλα Overview ή
4 Views.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κατά κανόνα, τα λεπτά και/ή μικρά αντικείμενα στην τρισδιάστατη προβολή ενδέχεται
να μην εμφανίζονται με ακρίβεια.
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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8.3.2 Δημιουργία αντικειμένων με χρήση της λειτουργίας SmartBrush

Γενικές πληροφορίες

Το SmartBrush είναι ένα εργαλείο τμηματοποίησης εικόνας που παρέχει σύνθετες λειτουργίες
τμηματοποίησης, π.χ. για να διακρίνετε τον υγιή ιστό από όγκους. Όταν επιλέγετε μια περιοχή
προς σχεδιασμό, το λογισμικό συμπληρώνει αυτόματα περιοχές με τιμές κλίμακας γκρι που είναι
ίδιες με τις τιμές της επιλεγμένης περιοχής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όπως ισχύει και με τη λειτουργία Brush, η λειτουργία SmartBrush χρησιμοποιεί
αυτόματη παρεμβολή για τη δημιουργία αντικειμένων (βλ. σελίδα 137).
 

Πώς να δημιουργήσετε αντικείμενα

Βήματα

1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών.

2. Κάντε κλικ στο SmartBrush.

3. Μεγεθύνετε την περιοχή ενδιαφέροντος, προκειμένου να ελαττώσετε τις πληροφορίες
εικόνας που χρησιμοποιούνται για τον αλγόριθμο.

4.

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Brush Size για να ορίσετε το μέγεθος του πινέλου.
Για να δείτε το κατά προσέγγιση μέγεθος του πινέλου, μετακινήστε το ποντίκι στην
περιοχή σχεδιασμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για την καλύτερη λειτουργία του εργαλείου SmartBrush, χρησιμοποιήστε
μικρότερο μέγεθος πινέλου.
 

5. Κάντε κλικ στην περιοχή που θα σχεδιάσετε. Το σχήμα του αντικειμένου καθορίζεται από
το μέγεθος του πινέλου που ορίσατε στο προηγούμενο βήμα.

6.

Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρετε το ποντίκι στις περιοχές
που επιθυμείτε να τμηματοποιήσετε.
Η περιοχή που σχεδιάζεται καθορίζεται από τον ορισμό ουδού της εικόνας. Το εύρος του
κατωφλίου αυξάνεται ανάλογα με την απόσταση που διανύετε σύροντας το ποντίκι.

7. Αν χρειάζεται, διορθώστε τις άκρες του περιγράμματος χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες
Brush (βλ. σελίδα 137) και Eraser (βλ. σελίδα 166).

8.

Κάντε κλικ σε μια άλλη τομή εικόνας, και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία SmartBrush για
να τμηματοποιήσετε το αντικείμενο στη δεύτερη τομή.
Το λογισμικό χρησιμοποιεί παρεμβολή για να εμφανίσει στην καρτέλα προβολής τα
αντικείμενα που βρίσκονται στις άλλες τομές εικόνων, και να δημιουργήσει τρισδιάστατα
αντικείμενα σε τρισδιάστατες προβολές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε μικρά και/ή λεπτά αντικείμενα, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε λεπτομερή ανάλυση τομής (βλ. σελίδα 149).
 

Στην καρτέλα Overview, βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο που δημιουργήθηκε με τη
λειτουργία SmartBrush είναι σωστό.

Δημιουργία αντικειμένων
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8.3.3 Δημιουργία αντικειμένων με χρήση της λειτουργίας SeedBrush

Γενικές πληροφορίες

Το SeedBrush είναι ένα εργαλείο τμηματοποίησης εικόνας, το οποίο, όπως και το SmartBrush,
τμηματοποιεί περιοχές με ίδιες τιμές κλίμακας γκρι που βρίσκονται σε μια επιλεγμένη περιοχή.
Αφού τμηματοποιήσετε μια περιοχή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία SeedBrush, μπορείτε να
εφαρμόσετε την τμηματοποίηση σε επιπλέον τομές εικόνων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η περιοχή τμηματοποίησης που περιλαμβάνεται στην ομάδα δεδομένων περιορίζεται
βάσει της περιοχής η οποία εμφανίζεται στις μεμονωμένες προβολές (ανάλογα με το συντελεστή
μεγέθυνσης/σμίκρυνσης) και βάσει του αριθμού των προβολών εικόνας που εμφανίζονται (για
παράδειγμα, στις καρτέλες 4 Views και 8 Views).
 

Πριν ξεκινήσετε

Πριν προβείτε σε τμηματοποίηση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία SeedBrush, μπορεί να σας
φανεί χρήσιμο να βελτιστοποιήσετε τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι, αν το επίπεδο του
γκρίζου της περιοχής που θα τμηματοποιήσετε είναι ίδιο με το επίπεδο της υπόλοιπης εικόνας
σάρωσης, ή αν χρησιμοποιείτε εικόνες σάρωσης με χαμηλή ποιότητα.

Βήματα

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου SeedBrush (βλ. παρακάτω) και κάντε κλικ στο
κουμπί Windowing.

2. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας, προκειμένου να διακρίνονται με
σαφήνεια οι περιοχές που επιθυμείτε να σχεδιάσετε (βλ. σελίδα 132).

Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Seedbrush

Εικόνα 77 

Βήματα

1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών.

2. Κάντε κλικ στο SeedBrush... για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου SeedBrush.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Πώς να δημιουργήσετε αντικείμενα

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Zoom και μεγεθύνετε την περιοχή που θα
τμηματοποιήσετε.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Pan and Recenter για να τοποθετήσετε την εικόνα
στο κέντρο.

3.
Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό Brush Size για να ορίσετε το μέγεθος του πινέλου.
Για να δείτε το κατά προσέγγιση μέγεθος του πινέλου, μετακινήστε το ποντίκι στην
περιοχή σχεδιασμού.

4.

Για να επισημάνετε περιοχές που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στην τμηματοποίηση,
κάντε κλικ στο κουμπί Include και:
• Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και μετακινήστε το δείκτη του
ποντικιού στο τμήμα της εικόνας που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε, ή

• Κάντε κλικ στην εικόνα, στο επίπεδο του δείκτη.

5.

Για να επισημάνετε τμήματα που δεν επιθυμείτε να σχεδιάσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Ex-
clude και:
• Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και μετακινήστε το δείκτη του
ποντικιού στο τμήμα της εικόνας που επιθυμείτε να αποκλείσετε, ή

• Κάντε κλικ στην εικόνα, στο επίπεδο του δείκτη.

6.

Κάνε κλικ στο κουμπί Apply.
Οι περιοχές με τιμές κλίμακας γκρι που είναι ίδιες με τις τιμές της επιλεγμένης περιοχής
συμπληρώνονται αυτόματα και το τμηματοποιημένο αντικείμενο εμφανίζεται στις
προβολές εικόνας.

7. Αν χρειάζεται, διορθώστε τις άκρες του περιγράμματος χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες
Brush (βλ. σελίδα 137) και Eraser (βλ. σελίδα 166).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να βελτιώσετε τα αποτελέσματα της λειτουργίας SeedBrush
επαναλαμβάνοντας τα ανωτέρω βήματα.
 

Πώς να σχεδιάσετε το ίδιο αντικείμενο σε παρακείμενες τομές

Βήματα

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Browse Slices στη γραμμή εργαλείων για να
επιλέξετε τις επόμενες τέσσερις τομές.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Apply για να αντιγράψετε το περίγραμμα στις τομές που
εμφανίζονται.

3.
Για να σχεδιάσετε άλλες περιοχές ενδιαφέροντος, επαναλάβετε τη διαδικασία που
περιγράφεται ανωτέρω, η οποία περιλαμβάνει τα κουμπιά Include, Exclude και Apply,
όσες φορές χρειάζεται, έως ότου επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επαλήθευση του αντικειμένου

Στην καρτέλα Overview, βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο που δημιουργήθηκε με τη
λειτουργία SeedBrush είναι σωστό.

Δημιουργία αντικειμένων
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8.4 Δημιουργία αντικειμένων με χρήση της
αυτόματης τμηματοποίησης

8.4.1 Αυτόματη τμηματοποίηση με χρήση του άτλαντα

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Auto Segmentation χρησιμοποιεί μια προσέγγιση τμηματοποίησης που βασίζεται
στη γνώση, η οποία ταυτοποιεί τα όργανα και άλλες δομές στο ανθρώπινο σώμα συγκρίνοντας το
σύνολο δεδομένων ασθενή με ένα σύνολο δεδομένων άτλαντα (που περιέχεται στο iPlan), όπου
οι δομές είναι ήδη περιγεγραμμένες.
Χρησιμοποιώντας τον άτλαντα, το λογισμικό βρίσκει τη σημείο προς σημείο αντιστοίχιση του
συνόλου δεδομένων ασθενή με τα δεδομένα άτλαντα και μεταφέρει όλες τις περιγεγραμμένες
δομές του άτλαντα στα δεδομένα ασθενή.
Η σύνδεση ανάμεσα στο σύνολο δεδομένων ασθενή και στα δεδομένα άτλαντα δεν είναι μια
άκαμπτη διαδικασία μετασχηματισμού που αναγνωρίζει τις διαφορές στο σχήμα και στο μέγεθος
των ανατομικών δομών. Αντίθετα, το σύνολο δεδομένων άτλαντα μετασχηματίζεται με
ελαστικότητα, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αυξηθεί η ομοιότητα των συνόλων δεδομένων.

Απαιτήσεις

Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία Auto Segmentation με χρήση του άτλαντα, αν:
• Εργάζεστε με ανατομικές εικόνες MR και/ή CT. Υποστηρίζονται οι εξής δευτερεύουσες μέθοδοι
απεικόνισης: MR T1 με και χωρίς σκιαγραφικό μέσο, και MR προσανατολισμού T2.

• Επιλέγετε ένα αντικείμενο ή πολλαπλά αντικείμενα για τμηματοποίηση, τα οποία
περιλαμβάνονται στον άτλαντα που παρέχεται με το λογισμικό (βλ. σελίδα 144).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε εικόνες υψηλής ποιότητας (εικόνες με
υψηλή ανάλυση, μεγάλη αντίθεση ιστών και μεγάλο όγκο).
 

Ομάδες εικόνων MR: Submodality

Για την εκτέλεση της λειτουργίας Auto Segmentation σε ομάδες εικόνων MR με χρήση άτλαντα,
χρησιμοποιούνται διαφορετικοί άτλαντες, ανάλογα με τη δευτερεύουσα μέθοδο απεικόνισης της
ομάδας εικόνων. Από προεπιλογή, το λογισμικό ορίζει αυτόματα τη δευτερεύουσα μέθοδο
απεικόνισης κατά τη διάρκεια της τμηματοποίησης. Αν τα αποτελέσματα της τμηματοποίησης δεν
είναι ικανοποιητικά, μπορείτε να αναθεωρήσετε τη δευτερεύουσα μέθοδο απεικόνισης και, αν
χρειάζεται, να επιλέξετε χειροκίνητα διαφορετική δευτερεύουσα μέθοδο απεικόνισης στην καρτέλα
Plan Content (βλ. σελίδα 87), και να επαναλάβετε τη λειτουργία Auto Segmentation.

Ομάδες εικόνων CT

Για την εκτέλεση της λειτουργίας Auto Segmentation σε ομάδες εικόνων CT βάσει άτλαντα,
χρησιμοποιείται η βαθμονομημένη κλίμακα Hounsfield. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα
που προκύπτουν για μη βαθμονομημένες ομάδες εικόνων CT ή για μεθόδους απεικόνισης
όπως DVT/Cone Beam/XA ενδέχεται να είναι ανεπαρκή.

Σχεδιασμός όγκων

Αν ο εγκέφαλος εμφανίζει κάποιον όγκο, κρίνεται σκόπιμο να σχεδιάσετε πρώτα αυτήν την
περιοχή, δηλαδή να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο όγκου πριν εκτελέσετε τη λειτουργία Auto
Segmentation. Αν σχεδιάσετε πρώτα το αντικείμενο όγκου, οποιεσδήποτε δομές που θα
τμηματοποιηθούν μεταγενέστερα με αυτόματο τρόπο, δεν θα περιέχουν την περιοχή του όγκου.
Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η πιθανότητα εσφαλμένης ταξινόμησης των ιστών της
τμηματοποιημένης δομής που προκύπτει.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Αν δεν σχεδιάσετε τον όγκο πριν εκτελέσετε τη λειτουργία Auto Segmentation, το λογισμικό θα
αγνοήσει αυτόματα το όγκο κατά τη διάρκεια της τμηματοποίησης. Να έχετε υπόψη σας αυτήν την
πληροφορία αν έχετε σκοπό να εκτελέσετε ογκομετρική ανάλυση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τυχόν σφάλματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό του όγκου θα διαδοθούν
αντίστοιχα στα αντικείμενα που τμηματοποιούνται αυτόματα.
 

Δομές άτλαντα

Ο άτλαντας που περιέχεται στο λογισμικό περιλαμβάνει τις κατωτέρω δομές. Η διαθεσιμότητα των
δομών εξαρτάται από το επιλεγμένο πρότυπο θεραπείας (βλ. σελίδα 136).

Δομές στον άτλαντα MR Δομές στον άτλαντα CT

Brain (Εγκέφαλος):
Cerebrum (Εγκέφαλος)
Gray matter (Φαιά ουσία)
White matter (Λευκή ουσία)
Cerebellum (Παρεγκεφαλίδα)
Brainstem (Εγκεφαλικό στέλεχος)
• Medulla oblongata (Προμήκης μυελός)

Hypothalamus (Υποθάλαμος)
• Pineal gland (Επίφυση)
• Pituitary gland (Υπόφυση)

Ventricles (Κοιλίες)
CSF (Εγκεφαλονωτιαίο υγρό)
Cranial cavity (Κρανιακή κοιλότητα)
Hippocampus, left (αριστερός ιππόκαμπος)
· Hippocampus, right (δεξιός ιππόκαμπος)
Thalamus, left (αριστερός θάλαμος)·
Thalamus, right (δεξιός θάλαμος)
Caudatus, left (αριστερός κερκοφόρος πυ-
ρήνας)· Caudatus, right (δεξιός κερκοφό-
ρος πυρήνας)
Putamen, left (αριστερό κέλυφος)·
Putamen, right (δεξιό κέλυφος)
Capsula interna, left (αριστερή έσω κάψα)·
Capsula interna, right (δεξιά έσω κάψα)
Eye, left (αριστερός οφθαλμός)· Eye, right
(δεξιός οφθαλμός)
Optic apparatus (Μηχανισμός όρασης):
• Optic nerve, left (αριστερό οπτικό νεύρο)·

Optic nerve, right (δεξιό οπτικό νεύρο)
• Chiasm (Χίασμα)
• Optic tract, left (αριστερή οπτική ταινία)·

Optic tract, right (δεξιά οπτική ταινία)
Lens, left (αριστερός φακός)· Lens, right
(δεξιός φακός)
Cochlea, left (αριστερός κοχλίας)· Cochlea,
right (δεξιός κοχλίας)
Inner ear, left (αριστερό έσω αυτί)· Inner
ear, right (δεξιό έσω αυτί)

Carotis int. ROI, left (περιοχή ενδιαφέροντος, αρι-
στερή έσω καρωτίδα)
Carotis int. ROI, right (περιοχή ενδιαφέροντος, δε-
ξιά έσω καρωτίδα)
Ethmoid bone (Ηθμοειδές οστό)
Frontal bone (Μετωπιαίο οστό)
Mandible (κάτω γνάθος)
Mandible Body, Left (αριστερό σώμα της κάτω γνά-
θου)
Mandible Body, Right (δεξιό σώμα της κάτω γνά-
θου)
Ramus Mandible, Left (αριστερός κλάδος της κάτω
γνάθου)
Ramus Mandible, Right (δεξιός κλάδος της κάτω
γνάθου)
Maxilla (άνω γνάθος)
Maxilla, Left (αριστερή άνω γνάθος)
Maxilla, Right (δεξιά άνω γνάθος)
Le Fort I Template (Επίπεδο Le Fort I)
Le Fort I Template, Left (αριστερό επίπεδο Le Fort
I)
Le Fort I Template, Right (δεξιό επίπεδο Le Fort I)
Le Fort III Template (Επίπεδο Le Fort III)
Le Fort III-I Template (Επίπεδο Le Fort III-I)
Nasal bone (Ρινικό οστό)
Occipital bone (Ινιακό οστό)
Orbit, left (αριστερή κόγχη)
Orbit, right (δεξιά κόγχη)
Orbital Cavity, Left (αριστερή κογχική κοιλότητα)
Orbital Cavity, Right (δεξιά κογχική κοιλότητα)
Parietal bone, left (αριστερό βρεγματικό οστό)
Parietal bone, right (δεξιό βρεγματικό οστό)
Sphenoid bone (Σφηνοειδές οστό)
Temporal bone, left (αριστερό κροταφικό οστό)
Temporal bone, right (δεξιό κροταφικό οστό)
Zygomatic bone, left (αριστερό ζυγωματικό οστό)
Zygomatic bone, right (δεξιό ζυγωματικό οστό)

Δημιουργία αντικειμένων με χρήση της αυτόματης τμηματοποίησης
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Πώς να εφαρμόσετε και να επαληθεύσετε την τμηματοποίηση

Εικόνα 78 

Βήματα

1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο άτλαντα από τη λίστα στην περιοχή λειτουργιών.

2.

Κάντε κλικ στο Auto Segmentation... για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Auto Seg-
mentation (όπως φαίνεται παραπάνω).
Το λογισμικό ενεργοποιεί την αυτόματη τμηματοποίηση και παρακολουθεί την πρόοδο της
διαδικασίας.

3. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα έχουν τμηματοποιηθεί
σωστά στις προβολές εικόνων.

4.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την τμηματοποίηση και κλείστε το
παράθυρο διαλόγου Auto Segmentation. Τα τμηματοποιημένα αντικείμενα εμφανίζονται
τώρα σε όλες τις προβολές εικόνων στην περιοχή σχεδιασμού.

Η τμηματοποίηση που βασίζεται σε άτλαντα μπορεί να μην βρει το σωστό σχήμα μιας
συγκεκριμένης δομής. Για αυτό το λόγο, όλα τα αντικείμενα που έχουν τμηματοποιηθεί
αυτόματα πρέπει να επαληθεύονται από το χρήστη.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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8.4.2 Αυτόματη τμηματοποίηση με ορισμό ουδού ζώνης (χρησιμοποιώντας μια
περιοχή ενδιαφέροντος)

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Auto Segmentation σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να ορίσετε δομές που είναι
μοναδικές για τον ασθενή και μπορούν να διακριθούν εύκολα στην επιλεγμένη ομάδα εικόνων.
Αυτή η διαδικασία τμηματοποίησης μπορεί να εκτελεστεί για αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται
στον άτλαντα. 

Παράθυρο διαλόγου Band Thresholding

Εικόνα 79 

Πώς να εκτελέσετε τον ορισμό ουδού ζώνης

Βήματα

1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο που δεν περιλαμβάνεται στον άτλαντα από τη λίστα, στην
περιοχή λειτουργιών.

2. Κάντε κλικ στο Auto Segmentation... για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Band Thre-
sholding.

3.

Τώρα μπορείτε να ορίσετε μια τρισδιάστατη περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) στην προβολή
εικόνας, ώστε να ρυθμίσετε την αντίθεση της εικόνας εντός της συγκεκριμένης περιοχής.
Για να ορίσετε το σχήμα της ROI, επιλέξτε ROI Box ή ROI Ellipsoid από την
αναπτυσσόμενη λίστα Mask.

4.
Χρησιμοποιήστε το δείκτη του ποντικιού για να τοποθετήσετε το πλαίσιο στην αξονική,
στεφανιαία ή οβελιαία προβολή, έτσι ώστε να περιβάλλει την περιοχή που θα
τμηματοποιήσετε.

5.

Από την αναπτυσσόμενη λίστα Maximal Fragment Number, επιλέξτε τον αριθμό
κλασμάτων που επιθυμείτε να εντοπίσετε και να τμηματοποιήσετε. Για παράδειγμα, αν
επιλέξετε ένα κλάσμα, τότε θα τμηματοποιηθεί η μεγαλύτερη συνδεδεμένη περιοχή.
Στην προεπισκόπηση δεν λαμβάνεται υπόψη ο επιλεγμένος αριθμός κλασμάτων. Όταν
επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις κάνοντας κλικ στο OK, ο αριθμός κλασμάτων λαμβάνεται
υπόψη στον υπολογισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Maximal Fragment Number για
να εξαλείψετε μικρά τεχνητά σφάλματα σε αντικείμενα με ορισμό ουδού και να μειώσετε την
ποσότητα μνήμης.
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Βήματα

6.

Ορίστε τις τιμές κλίμακας γκρι στην προβολή της λειτουργίας αντιστοίχισης (κάτω δεξιά)
ως εξής:
• Καταχωρίστε τις τιμές Right και Left απευθείας στα παρεχόμενα πεδία, ή
• Χρησιμοποιήστε το δείκτη ποντικιού για να προσαρμόσετε τα ρυθμιστικά για τις τιμές
αριστερά ή/και δεξιά μέχρι να εμφανιστούν οι απαιτούμενες τιμές στα αντίστοιχα πεδία.

7.
Για να ρυθμίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την εικόνα στην κλίμακα του γκρι, ενεργοποιήστε
το πλαίσιο ελέγχου Zoom για μεγέθυνση της περιοχής μεταξύ αριστερού και δεξιού
ουδού.

8.

Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να ενεργοποιήστε την
τμηματοποίηση.
Τα τμηματοποιημένα αντικείμενα εμφανίζονται τώρα σε όλες τις προβολές εικόνων στην
περιοχή σχεδιασμού.

Παράδειγμα: Πώς να εκτελέσετε τμηματοποίηση αγγείων

Ορισμένα αντικείμενα, όπως τα αγγεία, αντιστοιχίζονται σε προεπιλεγμένους ουδούς για
τμηματοποίηση. Για εικόνες MR, εφαρμόζεται ελάχιστη τιμή 1.433, και μέγιστη τιμή 2.252.

Εικόνα 80 

Βήματα

1. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Mask, επιλέξτε ROI Ellipsoid. Βεβαιωθείτε ότι η ROI
περιέχει τα αγγεία που επιθυμείτε να τμηματοποιήσετε.

2. Βεβαιωθείτε ότι τα αγγεία επισημαίνονται με τις προεπιλεγμένες τιμές κατωφλίου.
Διαφορετικά, ρυθμίστε τις τιμές με μη αυτόματο τρόπο.

3. Επιλέξτε τον κατάλληλο Maximal Fragment Number, ανάλογα με το μήκος και το πλάτος
των αγγείων που θα τμηματοποιήσετε.

4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ (Εντάξει).

Όλα τα αγγεία που έχουν τμηματοποιηθεί αυτόματα πρέπει να επαληθεύονται από το
χρήστη.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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8.4.3 Αυτόματη τμηματοποίηση με ορισμό ουδού ζώνης (χρησιμοποιώντας ένα
αντικείμενο μάσκας)

Γενικές πληροφορίες

Στο παράθυρο διαλόγου Band Thresholding, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε
τμηματοποίηση εντός μιας περιοχής που έχει οριστεί από ένα αντικείμενο μάσκας (άλλο
τμηματοποιημένο αντικείμενο).
Πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο μάσκας που να προσδιορίζει την περιοχή προς
τμηματοποίηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να τμηματοποιήσετε ένα νέο αντικείμενο εντός της
συγκεκριμένης περιοχής που ορίσατε.

Πώς να προσθέσετε τα αντικείμενα

Βήματα

1.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία New Object... για να προσθέσετε ένα αντικείμενο (μέσω
της καρτέλας Single Object) στη λίστα της περιοχής λειτουργιών.
Αυτό είναι το αντικείμενο μάσκας.

2.
Για να ορίσετε γενικά την περιοχή προς τμηματοποίηση, επιλέξτε το αντικείμενο από τη
λίστα της περιοχής λειτουργιών και εκτελέστε την τμηματοποίηση χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Brush (βλ. σελίδα 137) ή SmartShaper (βλ. σελίδα 153).

3. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία New Object... για να προσθέσετε άλλο ένα κενό
αντικείμενο στη λίστα της περιοχής λειτουργιών.

Πώς να ενεργοποιήσετε τον ορισμό ουδού ζώνης

Βήματα

1.
Επιλέξτε το κενό αντικείμενο που μόλις προσθέσατε στην περιοχή λειτουργιών και κάντε
κλικ στο Auto Segmentation... για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Band Threshol-
ding.

2. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Mask, επιλέξτε το αντικείμενο μάσκας που
δημιουργήσατε.

3.

Ορίστε τις τιμές κλίμακας γκρι στην προβολή της λειτουργίας αντιστοίχισης (κάτω δεξιά)
ως εξής:
• Καταχωρίστε τις τιμές Right και Left απευθείας στα παρεχόμενα πεδία, ή
• Χρησιμοποιήστε το δείκτη ποντικιού για να προσαρμόσετε τα ρυθμιστικά για τις τιμές
αριστερά ή/και δεξιά μέχρι να εμφανιστούν οι απαιτούμενες τιμές στα αντίστοιχα πεδία.

4.
Για να ρυθμίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την εικόνα στην κλίμακα του γκρι, ενεργοποιήστε
το πλαίσιο ελέγχου Zoom για μεγέθυνση της περιοχής μεταξύ αριστερού και δεξιού
ουδού.

5.

Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να ενεργοποιήστε την
τμηματοποίηση.
Τα τμηματοποιημένα αντικείμενα εμφανίζονται τώρα σε όλες τις προβολές εικόνων στην
περιοχή σχεδιασμού.

Επαλήθευση τμηματοποίησης

Η τμηματοποίηση με τη χρήση ουδού ζώνης μπορεί να μην βρει το σωστό σχήμα μιας
συγκεκριμένης δομής. Για αυτό το λόγο, όλα τα αντικείμενα που έχουν τμηματοποιηθεί
αυτόματα πρέπει να επαληθεύονται από το χρήστη.

Δημιουργία αντικειμένων με χρήση της αυτόματης τμηματοποίησης
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8.5 Δημιουργία αντικειμένων υψηλής ανάλυσης
8.5.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Το iPlan σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αντικείμενα με ανάλυση υψηλότερη από την
ανάλυση της επιλεγμένης ομάδας εικόνων (με σκοπό, δηλαδή, η απόσταση τομών αντικειμένων
να είναι μικρότερη από την απόσταση τομών εικόνων). Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο
σχεδιασμός μικρών και/ή λεπτών αντικειμένων, ιδιαίτερα σε προβολές ανακατασκευής που είναι
κάθετες προς τις αρχικές τομές εικόνων.
Η δημιουργία αντικειμένων υψηλής ανάλυσης μπορεί να σας φανεί χρήσιμη, για παράδειγμα, στις
εξής περιπτώσεις:
• Στον ακριβή στερεοτακτικό σχεδιασμό, ο οποίος απαιτεί τη δημιουργία αντικειμένων σε
προβολές ανακατασκευής

• Στην ογκομετρική ανάλυση, όπου είναι σημαντική η ακριβής σύγκριση διαφορετικών
αντικειμένων (βλ. σελίδα 151)

• Στην ακτινοχειρουργική ή νευροχειρουργική, όπου απαιτείται ακριβής σχεδιασμός του κλινικού
στόχου σε σχέση με τα υπό προστασία όργανα

Πώς να δημιουργήσετε αντικείμενα υψηλής ανάλυσης

Πρέπει πρώτα να ορίσετε κάποιες ρυθμίσεις στην καρτέλα Single Object που ανοίγει όταν κάνετε
κλικ στο New Object... στην περιοχή λειτουργιών Αυτές οι ρυθμίσεις περιγράφονται στις σελίδες
που ακολουθούν.
Αφού ορίσετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας τις
λειτουργίες που περιγράφονται ανωτέρω (Brush, SmartBrush, Auto Segmentation, κ.λπ.).

Διάταξη οθόνης

①
②

Εικόνα 81 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Ορισμός ρυθμίσεων για αντικείμενα υψηλής ανάλυσης

Αρ. Ρύθμιση Επεξήγηση

① Slice
Distance

Επιλέξτε την επιθυμητή απόσταση μεταξύ των τομών αντικειμένων (π.χ. 1
mm, 2 mm). Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ορίσετε την ανάλυση του αντι-
κειμένου, προκειμένου το αντικείμενο να έχει υψηλότερη ανάλυση σε σύγ-
κριση με την απόσταση της αρχικής ομάδας εικόνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η τιμή επιλέγεται κατά προσέγγιση. Το λογισμικό επιλέγει την
πλησιέστερη τιμή που διαιρεί την απόσταση των αρχικών τομών εικόνων σε
μικρότερες τομές με ίση απόσταση μεταξύ τους. Η απόσταση(-εις) τομών
που προκύπτει δεν θα έχει απόκλιση μεγαλύτερη ενός συντελεστή 1,7 από
την απόσταση που επιλέξατε. Επιπλέον, αν η απόσταση τομών της ομάδας
εικόνων παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των τομών εικόνων, τότε οι αποστά-
σεις των τομών αντικειμένων θα διαφέρουν επίσης. Σε αυτήν την περίπτω-
ση, θα εμφανιστεί το εύρος (ελάχιστες και μέγιστες τιμές) των αποστάσεων
τομών.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να δείτε τις τιμές απόστασης τομών για ομάδες εικόνων,
ανατρέξτε στην καρτέλα Plan Content.
 

② Object
aligned to 

Επιλέξτε ένα από τα εξής:
• Patient Orientation: Οι τομές αντικειμένων θα ευθυγραμμιστούν, προκει-
μένου να είναι παράλληλες με τους τυπικούς ανατομικούς άξονες του
ασθενή. Με τον τρόπο αυτό, έχετε τη δυνατότητα να σχεδιάσετε σε πραγ-
ματικές αξονικές, στεφανιαίες και οβελιαίες τομές. Το ίδιο ισχύει ακόμη και
για ομάδες εικόνων που έχουν σαρωθεί με κεκλιμένο βραχίονα, ή για ομά-
δες εικόνων με σύστημα συντεταγμένων που έχει προκαθοριστεί μέσω
εντοπισμού ή συγχώνευσης εικόνων. Κατά συνέπεια, λαμβάνονται υπόψη
και οι προσαρμοσμένοι προσανατολισμοί που έχετε ορίσει. 

• Original Slice Orientation: Οι τομές αντικειμένων θα ευθυγραμμιστούν
με τις τομές εικόνων, εκτός από τις επιπρόσθετες μικρότερες τομές που
εισάγονται ανάλογα με την επιλεγμένη απόσταση τομών (βλ. παραπάνω).
Τα αντικείμενα με αρχικό προσανατολισμό τομής σάς δίνουν τη δυνατότη-
τα να σχεδιάσετε και να αναθεωρήσετε δομές στις αρχικές τομές εικόνων,
όπως παρέχονται από το σαρωτή (με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιεί-
ται ο αντίστοιχος προσανατολισμός προβολής), ανεξάρτητα από τον
πραγματικό προσανατολισμό τομής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο προσανατολισμός του ασθενή και της τομής ενδέχεται να εί-
ναι ίδιος ή διαφορετικός, ανάλογα με την κατάσταση (βλ. σελίδα 150).
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η απόσταση τομών και η ευθυγράμμιση αντικειμένου που επιλέγετε στο παράθυρο
διαλόγου θα αντιστοιχεί στην ομάδα εικόνων στην οποία ξεκινάτε αρχικά να σχεδιάζετε το
αντικείμενο.
 

Αντικείμενα και προσανατολισμός

Στις εξής περιπτώσεις, οι αρχικές τομές εικόνων δεν αντιστοιχούν στον προσανατολισμό του
ασθενή, δηλαδή αν η ομάδα εικόνων:
• Έχει σαρωθεί με κεκλιμένο βραχίονα.
• Έχει συγχωνευθεί με άλλη ομάδα εικόνων.
• Έχει υποβληθεί σε εντοπισμό.
• Έχει οριστεί με προσαρμοσμένο προσανατολισμό (βλ. σελίδα 57).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν το αντικείμενο δεν έχει ευθυγραμμιστεί με τον προσανατολισμό του ασθενή ή τον
αρχικό προσανατολισμό τομής, η αντίστοιχη ευθυγράμμιση εμφανίζεται στην ενότητα Align object
to, στο παράθυρο διαλόγου Properties. Αυτό ενδεχομένως ισχύει σε περίπτωση που τα
αντικείμενα έχουν δημιουργηθεί χωρίς να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Object Creation, ή σε

Δημιουργία αντικειμένων υψηλής ανάλυσης
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περίπτωση που ο προσανατολισμός της ομάδας εικόνων ρυθμίστηκε μετά τη δημιουργία του
αντικειμένου.
 

Σύγκριση αντικειμένων

Οι τιμές που έχουν υπολογιστεί για ένα αντικείμενο, όπως π.χ. ο όγκος (ο οποίος φαίνεται στην
καρτέλα Plan Content παρακάτω) βασίζονται στην ανάλυση του αντικειμένου.

Εικόνα 82 
Αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά στοιχεία για παρόμοια αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί
σε δύο διαφορετικές ομάδες εικόνων, οι ρυθμίσεις της ανάλυσης αντικειμένων (απόσταση τομών
και προσανατολισμός αντικειμένου) θα πρέπει να είναι ίδιες για κάθε αντικείμενο. Διαφορετικά, οι
τιμές που εμφανίζονται ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για σύγκριση.

Μεταβολή της απόστασης τομών

Αν αλλάξετε την απόσταση τομών για ένα ήδη υπάρχον αντικείμενο (ανοίγοντας το
παράθυρο διαλόγου Properties, βλ. σελίδα 163), θα γίνει επαναδειγματοληψία του
αντικειμένου με βάση τη νέα απόσταση τομών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αλλάξει το
σχήμα και/ή ο όγκος του αντικειμένου. Ελέγξτε προσεκτικά το αντικείμενο αφού
πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε αλλαγές.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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8.5.2 Επαλήθευση αντικειμένων υψηλής ανάλυσης

Γενικές πληροφορίες

Αν έχετε δημιουργήσει ένα αντικείμενο υψηλής ανάλυσης, μπορείτε να ελέγξετε το αντικείμενο στις
προβολές εικόνων Fine, οι οποίες έχουν απόσταση τομών συγκρίσιμη με την απόσταση τομών
του επιλεγμένου αντικειμένου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις
τομές εικόνων που έχουν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους (έχουν, δηλαδή, υψηλότερη ανάλυση)
σε σχέση με τις τυπικές προβολές.
Οι προβολές Fine είναι αποτελεσματικές μόνο αν η απόσταση τομών των αντικειμένων είναι
μικρότερη από την απόσταση τομών της αρχικής ομάδας εικόνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ελέγξτε την ορθότητα των αντικειμένων υψηλής ανάλυσης στην καρτέλα Overview.
 

Πώς να προβάλετε αντικείμενα στη λειτουργία Fine

Βήματα

1. Επιλέξτε το αντικείμενο που επιθυμείτε να ελέγξετε.

2. Στην καρτέλα 4 Views ή 8 Views, κάντε κλικ στο κουμπί View Orientation για να
εμφανίσετε τις επιλογές προσανατολισμού.

3.
Επιλέξτε τον προσανατολισμό: Axial Fine,
Coronal Fine, ή Sagittal Fine. 
Η προβολή ενημερώνεται αναλόγως.

4. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ομάδα εικόνων για να προβάλετε το αντικείμενο σε κάθε
τομή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η απόσταση τομών στις προβολές εικόνων Fine αντιστοιχεί στην απόσταση τομών
του επιλεγμένου αντικειμένου. Αν επιλέξετε διαφορετικό αντικείμενο, η προβολή Fine θα βασιστεί
στο αντικείμενο που επιλέξατε πιο πρόσφατα. Η ιδιότητα των προβολών Fine υποδεικνύεται στην
άνω δεξιά γωνία κάθε προβολής.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι λεπτομέρειες του αντικειμένου που είναι ορατές στη λειτουργία Fine ενδέχεται να
μην είναι ορατές σε τυπικές προβολές. Να έχετε υπόψη σας αυτήν την πληροφορία όταν ελέγχετε
αντικείμενα υψηλής ανάλυσης.
 

Δημιουργία αντικειμένων υψηλής ανάλυσης
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8.6 Διόρθωση αντικειμένων
8.6.1 Τροποποίηση αντικειμένων με χρήση του SmartShaper

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία SmartShaper σας δίνει τη δυνατότητα να μορφοποιήσετε ή να επανατοποθετήσετε
χειροκίνητα ένα αντικείμενο που έχετε ήδη δημιουργήσει.

Τι είναι η λειτουργία SmartShaper;

Η λειτουργία SmartShaper είναι ένα σύνθετο εργαλείο που επιτρέπει την παραμόρφωση
ανατομικών αντικειμένων της ανατομίας του ασθενή σε τρεις διαστάσεις. Όπως ισχύει και με την
τμηματοποίηση βάσει άτλαντα, κατά την οποία προσαρμόζεται ένα σύνολο δεδομένων άτλαντα
έτσι ώστε να ταιριάζει με το σύνολο δεδομένων ασθενή, η λειτουργία SmartShaper παραθέτει ένα
πλέγμα από αόρατα σημεία ελέγχου πάνω από το αντικείμενο που θα προσαρμοστεί. Στη
συνέχεια, το πλέγμα των σημείων ελέγχου προσαρμόζεται με ελαστική παραμόρφωση.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SmartShaper

Μπορείτε να ωθήσετε ή να τραβήξετε διαδραστικά τα σημεία ελέγχου, μετακινώντας το
ρυθμιζόμενο πινέλο πάνω από την περιοχή αντικειμένου. Όπως παραμορφώνεται το πλέγμα,
παραμορφώνεται αντίστοιχα και το αντικείμενο, καθώς συνδέεται με το πλέγμα και προς τις τρεις
διαστάσεις (αξονική, στεφανιαία, οβελιαία).
Η λειτουργία SmartShaper μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτός αντικειμένου ως λειτουργία
ώθησης. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή το πινέλο παραμορφώνει το διάστημα όπου είναι
ενσωματωμένο το αντικείμενο. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να συγκριθεί με μια ζωγραφισμένη
εικόνα σε ένα μπαλόνι. Αν κάποιος ωθήσει ή τραβήξει το μπαλόνι, η εικόνα επάνω στο μπαλόνι θα
συρρικνωθεί ή θα διογκωθεί αναλόγως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η λειτουργία SmartShaper προορίζεται αποκλειστικά για μικρές διορθώσεις στις
περιοχές των ορίων.
 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SmartShaper

Βήματα

1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών, και κάντε κλικ στο
SmartShaper.

2.

• Για να εμφανιστούν τα αντικείμενα ως περίγραμμα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου
Contours.

• Η διάμετρος του εργαλείου σχήματος μπορεί να προσαρμοστεί με τη χρήση του
ρυθμιστικού Brush Size. Συνιστάται η επιλογή διαμέτρου άνω των 3 mm.
- Αν χρησιμοποιήσετε πινέλο μικρότερου μεγέθους, ο αριθμός των σημείων πλέγματος
που υπολογίζεται θα αυξηθεί και, κατά συνέπεια, θα αυξηθεί και η ευαισθησία.

- Αν χρησιμοποιήσετε πινέλο μεγαλύτερου μεγέθους, οι προσαρμογές γίνονται πιο
χονδροειδείς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η λειτουργία SmartShaper ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική για μικρά
μεγέθη πινέλου. Οι μικρές αλλαγές εκτελούνται πιο αποτελεσματικά με την τοπική
εφαρμογή των λειτουργιών Brush και Eraser.
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Βήματα

3.
Για να προσαρμόσετε το σχήμα του αντικειμένου, μετακινήστε
το δείκτη του ποντικιού στο αντικείμενο για προσαρμογή του
εξωτερικού περιγράμματος.

Στην καρτέλα Overview, βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο που τροποποιήθηκε με τη
λειτουργία SmartShaper είναι σωστό.

Διόρθωση αντικειμένων
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8.7 Σύνθετος χειρισμός αντικειμένων
8.7.1 Πρόσβαση

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά για προχωρημένους

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Advanced Manipulation... στην περιοχή λειτουργιών.

2.

Ανάλογα με τον τύπο του χειρισμού αντικειμένου που επιθυμείτε να εκτελέσετε, επιλέξτε
μία από τις εξής καρτέλες:
• Scaling (βλ. σελίδα 156)
• Logical Operations (βλ. σελίδα 159)
• Splitting (βλ. σελίδα 161)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν αυξήσετε την ανάλυση ενός αντικειμένου πριν εκτελέσετε σύνθετο χειρισμό,
ενδέχεται να υπάρξει απώλεια πληροφοριών.
 

Επαλήθευση αντικειμένων

Όλα τα αντικείμενα που έχουν προσαρμοστεί με χρήση των λειτουργιών Advanced
Manipulation... πρέπει να επαληθευτούν από το χρήστη.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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8.7.2 Διαβάθμιση αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Στο παράθυρο διαλόγου Scaling, μπορείτε:
• Να πραγματοποιήσετε αναλογική μεγέθυνση ή σμίκρυνση αντικειμένων που έχετε ήδη
δημιουργήσει και να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο με βάση το διαμορφωμένο αντικείμενο

• Να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο τοιχώματος, το οποίο δημιουργείται με βάση ένα αντικείμενο
προέλευσης που έχετε δημιουργήσει ήδη

Παράθυρο διαλόγου Scaling

②

③

①

Εικόνα 83 

Αρ. Επεξήγηση

① Λίστα αντικειμένων προέλευσης

② Επιλεγμένο αντικείμενο προέλευσης από το οποίο θα δημιουργηθεί το διαβαθμισμένο
αντικείμενο

③ Προεπισκόπηση του διαβαθμισμένου αντικειμένου με βάση το χειρισμό αντικειμένου που
πραγματοποιήθηκε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Scaling εξαρτώνται από το
αν πραγματοποιείτε σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντικειμένων, ή αν δημιουργείτε αντικείμενο
τοιχώματος.
 

Πώς να μεγεθύνετε ή να συρρικνώσετε αντικείμενα

Βήματα

1. Επιλέξτε Enlarge Object ή Shrink Object από την ενότητα Choose Operation and
Source Object στο παράθυρο διαλόγου Scaling. 

2. Επιλέξτε το αντικείμενο που επιθυμείτε να διαβαθμίσετε από τη λίστα των αντικειμένων
προέλευσης.

Σύνθετος χειρισμός αντικειμένων
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Βήματα

3.

Στην ενότητα Adjust Parameters, ορίστε τις διαστάσεις σε χιλιοστά για αύξηση ή μείωση
του μεγέθους του αντικειμένου.
Από προεπιλογή, το μέγεθος του αντικειμένου θα προσαρμοστεί αναλογικά στην
κατεύθυνση αριστερά προς δεξιά, μπροστά προς πίσω και κεφαλή προς πόδια. Για να
απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου proportional για τον
αντίστοιχο προσανατολισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν στα πεδία παραμέτρων ορίσετε τιμές με μεγάλη διαφορά μεταξύ τους και
στη συνέχεια εκτελέσετε τη λειτουργία Shrink, η εμφάνιση του αντικειμένου που θα
προκύψει μπορεί να μην είναι η αναμενόμενη. Ωστόσο, το αντικείμενο θα εξακολουθεί να
είναι σωστό.
 

4.

Στο πεδίο Object Name, ορίστε ένα όνομα για το διαβαθμισμένο αντικείμενο. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε μια προκαθορισμένη δομή από τη λίστα Structure Type.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Από προεπιλογή, το όνομα του νέου αντικειμένου θα οριστεί με βάση το
όνομα του αντικειμένου προέλευσης και την επιλεγμένη λειτουργία.
 

5. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε για το αντικείμενο.

6. Για προεπισκόπηση του αποτελέσματος της λειτουργίας διαβάθμισης, κάντε κλικ στις
προβολές προεπισκόπησης που παρέχονται στα δεξιά της σελίδας καρτέλας.

7. Κάντε κλικ στο Generate για να δημιουργήσετε το διαβαθμισμένο αντικείμενο.

8.

Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου, κάντε
κλικ στο κουμπί Close.
Το διαβαθμισμένο αντικείμενο εμφανίζεται τώρα στην προβολή λίστας, στην περιοχή
Λειτουργίες.

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο τοιχώματος

Βήματα

1. Επιλέξτε Create Wall από την ενότητα Choose Operation and Source Object, στο
παράθυρο διαλόγου Scaling. 

2.

Επιλέξτε ένα από τα εξής:
• Κάντε κλικ στο Exterior για να εμφανίσετε το αντικείμενο τοιχώματος έξω από το
αντικείμενο προέλευσης

• Κάντε κλικ στο Centered για να δημιουργήσετε το όριο του αντικειμένου προέλευσης
στο κέντρο του νέου αντικειμένου τοιχώματος

• Κάντε κλικ στο Interior για να εμφανίσετε το αντικείμενο τοιχώματος εντός του
αντικειμένου προέλευσης

3. Από τη λίστα των αντικειμένων προέλευσης, επιλέξτε το αντικείμενο από το οποίο
επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο τοιχώματος.

4. Στην ενότητα Adjust Parameters, ορίστε τις διαστάσεις σε χιλιοστά για το αντικείμενο
τοιχώματος.

5.

Στο πεδίο Object Name: ορίστε ένα όνομα για το αντικείμενο τοιχώματος. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε μια προκαθορισμένη δομή από τη λίστα Structure Type.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Από προεπιλογή, το όνομα του νέου αντικειμένου θα οριστεί με βάση το
όνομα του αντικειμένου προέλευσης.
 

6. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε για το αντικείμενο.

7. Για προεπισκόπηση του αποτελέσματος της λειτουργίας διαβάθμισης, κάντε κλικ στις
προβολές προεπισκόπησης που παρέχονται στα δεξιά της σελίδας καρτέλας.

8. Κάντε κλικ στο Generate για να δημιουργήσετε το αντικείμενο τοιχώματος.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Βήματα

9.

Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου, κάντε
κλικ στο κουμπί Close.
Το αντικείμενο τοιχώματος εμφανίζεται τώρα στην προβολή λίστας, στην περιοχή
λειτουργιών.

Σύνθετος χειρισμός αντικειμένων
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8.7.3 Συγχώνευση αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Στο παράθυρο διαλόγου Logical Operations, μπορείτε να συγχωνεύσετε δύο αντικείμενα και να
δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο από τα συγχωνευμένα αντικείμενα.

Παράθυρο διαλόγου Logical Operations

①

②

Εικόνα 84 

Αρ. Επεξήγηση

① Επιλεγμένα αντικείμενα προέλευσης από τα οποία θα δημιουργηθεί το νέο αντικείμενο

② Προεπισκόπηση του νέου αντικειμένου με βάση τον τρόπο συγχώνευσης των δύο αντικει-
μένων προέλευσης

Τρόπος συγχώνευσης των αντικειμένων

Βήματα

1. Από τα πεδία First Operand και Second Operand, επιλέξτε τα δύο αντικείμενα στα
οποία θα πρέπει να βασίζεται το νέο αντικείμενο.

2.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία από τις παρακάτω επιλογές:
• Κάντε κλικ στο Union για να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο από δύο
συγχωνευμένα αντικείμενα

• Κάντε κλικ στο Intersection για να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο από τη
διασταύρωση δύο αντικειμένων

• Κάντε κλικ στο Subtraction για να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο που προκύπτει
από την αφαίρεση του δεύτερου αντικειμένου (Second Operand) από το πρώτο
αντικείμενο (First Operand)

3.

Στο πεδίο Object Name, ορίστε ένα όνομα για το νέο αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να
επιλέξετε μια προκαθορισμένη δομή από τη λίστα Structure Type.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Από προεπιλογή, το νέο αντικείμενο ονομάζεται σύμφωνα με την επιλεγμένη
λειτουργία.
 

4. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε για το αντικείμενο.

5. Για προεπισκόπηση του αποτελέσματος της λειτουργίας συγχώνευσης, κάντε κλικ στις
προβολές προεπισκόπησης που παρέχονται στα δεξιά της σελίδας καρτέλας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Βήματα

6. Κάντε κλικ στο Generate για να δημιουργήσετε το νέο αντικείμενο.

7.
Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου, κάντε
κλικ στο κουμπί Close.
Το νέο αντικείμενο εμφανίζεται τώρα στην προβολή λίστας, στην περιοχή λειτουργιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα αποτελέσματα των λειτουργιών Union, Intersection, και Subtraction μπορεί να
διαφέρουν από το αρχικό σχήμα του αντικειμένου αν υπάρχει τμηματοποίηση σε διαφορετικές
ομάδες τομών και/ή διαφορετικές αναλύσεις.
 

Σύνθετος χειρισμός αντικειμένων
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8.7.4 Διαχωρισμός αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Στο παράθυρο διαλόγου Splitting, μπορείτε να διαχωρίσετε ένα αντικείμενο που έχετε
δημιουργήσει σε δύο μέρη. 

Παράθυρο διαλόγου Splitting

Εικόνα 85 

Πώς να διαχωρίσετε αντικείμενα

Βήματα

1. Από τη λίστα Source Object, επιλέξτε το αντικείμενο που επιθυμείτε να διαχωρίσετε.

2.

Επιλέξτε τον επιθυμητό προορισμό διαχωρισμού για το επίπεδο κοπής:
• Κάντε κλικ στο Min Area για να ορίσετε ελεύθερα τον προσανατολισμό διαχωρισμού,
ώστε η διατομή τους να παραμείνει ελάχιστη

• Κάντε κλικ στις επιλογές Axial, Coronal ή Sagittal για να διαχωρίσετε το αντικείμενο
σύμφωνα με τον καθορισμένο προσανατολισμό

3.

Κάντε κλικ στο κουμπί Object Splitter στη γραμμή εργαλείων, στην καρτέλα Splitting.

4. Κάντε κλικ στην προτιμώμενη προβολή, στη σελίδα καρτέλας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Βήματα

5.

Με τη χρήση του δείκτη ποντικιού, σύρετε το πράσινο τετράγωνο για να προσαρμόσετε το
επίπεδο κοπής κατά μήκος του επιλεγμένου προσανατολισμού.
Επίσης είναι δυνατό να δώσετε κλίση στο επίπεδο, μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού
πάνω ή κάτω από το πράσινο τετράγωνο.

6. Βεβαιωθείτε στις προβολές ότι το αντικείμενο έχει διαχωριστεί σωστά.

Πώς να δημιουργήσετε αντικείμενα διαχωρισμού

Αφού βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο έχει διαχωριστεί σωστά, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δύο
νέα αντικείμενα που επισημαίνονται με το μπλε και πορτοκαλί πλαίσιο:

Βήματα

1. Στο πεδίο Object Name, ορίστε ένα όνομα για το πρώτο αντικείμενο.

2. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε για το αντικείμενο.

3.
Κάντε κλικ στο Generate Blue ή Generate Amber, ανάλογα με το ποιο αντικείμενο
θέλετε να δημιουργήσετε.
Το αντικείμενο εμφανίζεται τώρα στη λίστα Source Object.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για το δεύτερο αντικείμενο.

5.
Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου, κάντε
κλικ στο κουμπί Close.
Τα νέα αντικείμενα εμφανίζονται τώρα στην προβολή λίστας, στην περιοχή λειτουργιών.

Σύνθετος χειρισμός αντικειμένων
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8.8 Ιδιότητες αντικειμένου
8.8.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Κάθε αντικείμενο αποτελείται από διάφορες ιδιότητες που ορίσατε όταν δημιουργήσατε το
αντικείμενο, π.χ. χρώμα, όνομα, τύπος δομής, κ.λπ. Αφού δημιουργήσετε ένα αντικείμενο,
μπορείτε να προβάλετε και να ρυθμίσετε ορισμένες ιδιότητες όπως κρίνετε αναγκαίο, στο σχετικό
παράθυρο διαλόγου Properties. Μπορείτε να προβάλετε άλλες ιδιότητες (π.χ. όγκος αντικειμένου)
στην καρτέλα Plan Content.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ορισμένα αντικείμενα (π.χ. το Cerebrum) διαθέτουν ειδικές επιλογές οπτικοποίησης
αν εκτελείτε τη λειτουργία Advanced 3D (βλ. σελίδα 93).
 

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιδιότητες των αντικειμένων

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Properties, κάντε κλικ στο εικονίδιο ιδιοτήτων που
βρίσκεται δίπλα στο αντικείμενο της λίστας, στην περιοχή λειτουργιών.

Παράθυρο διαλόγου Properties

Εικόνα 86 
Παρέχονται οι εξής πληροφορίες:
• Τύπος δομής (π.χ. από τον άτλαντα).
• Όνομα αντικειμένου.
• Απόσταση τομών και ευθυγράμμιση αντικειμένου: Αυτές οι ρυθμίσεις σας δίνουν τη δυνατότητα
να δημιουργήσετε αντικείμενα υψηλής ανάλυσης σε περίπτωση που απαιτείται πιο ακριβές
περίγραμμα.

• Χρώμα και βαθμός διαφάνειας αντικειμένου.
• Prepare for Export... κουμπί που σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε κάποιες ρυθμίσεις για την
εξαγωγή αντικειμένων (βλ. σελίδα 167).

Αυτές οι ρυθμίσεις περιγράφονται λεπτομερώς από τη σελίδα 134.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Ιδιότητες αντικειμένου στην καρτέλα Plan Content

①

②

Εικόνα 87 
Επιλέγοντας ένα αντικείμενο στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαλόγου ①, οι ιδιότητές του
εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του παραθύρου διαλόγου ②.
Εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:
• Όνομα αντικειμένου.
• Ομάδα εικόνων στην οποία δημιουργήθηκε το αντικείμενο.
• Όγκος αντικειμένου.
• Απόσταση τομών αντικειμένου.
• Μέγεθος pixel αντικειμένου.
• Πληροφορίες ογκομετρικής μέτρησης: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε άλλη ομάδα εικόνων για να
εμφανίσετε τις τιμές της ογκομετρικής μέτρησης του αντικειμένου, με βάση τη συγκεκριμένη
ομάδα εικόνων.

• Κουμπί Copy to Clipboard στο κάτω μέρος της καρτέλας Plan Content: Σας δίνει τη
δυνατότητα να αντιγράψετε τα δεδομένα του αντικειμένου στο πρόχειρο των Windows, π.χ. για
να τα μεταφέρετε σε εξωτερικό αρχείο.

Σχήμα και όγκος αντικειμένου

Η τιμή Volume υπολογίζεται από το iPlan με βάση την ποιότητα εικόνας, την ανάλυση
εικόνας, την πυκνότητα τομών κ.λπ. και μπορεί να διαφέρει από τον πραγματικό όγκο του
σχεδιασμένου αντικειμένου. 

Ιδιότητες αντικειμένου
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8.9 Πρόσθετες λειτουργίες
8.9.1 Πρόσθετες επιλογές δημιουργίας αντικειμένου

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Auto Fill

Επιλογές

Για να γεμίσετε αυτόματα ένα χώρο που περικλείετε, π.χ. δη-
μιουργώντας έναν κύκλο με χρήση των λειτουργιών Brush,
SmartBrush, ή SeedBrush, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου
Auto Fill.

Για να εμφανίσετε το περίγραμμα του χώρου που περικλείετε με
βάση το μέγεθος του πινέλου, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγ-
χου Auto Fill.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Contours

Επιλογές

Για να εμφανιστεί το εργαλείο Brush/Eraser και τυχόν αντικεί-
μενα που έχετε δημιουργήσει ως περιγράμματα, ενεργοποιήστε
το πλαίσιο ελέγχου Contours.

Για να εμφανιστεί το εργαλείο Brush/Eraser και τυχόν αντικεί-
μενα που έχετε γεμίσει με το επιλεγμένο χρώμα, απενεργο-
ποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Contours.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία Brush, Eraser,
SmartBrush, και SeedBrush.
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 iPlan ENT Έκδ. 3.0 165



Πώς να σβήσετε αντικείμενα

Η λειτουργία Eraser σας δίνει τη δυνατότητα να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο πληροφορίες
από αντικείμενα που έχετε δημιουργήσει.

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Eraser. 

2.

①

Κάντε κλικ στην εικόνα και, κρατώντας πατημένο το
αριστερό κουμπί του ποντικιού, μετακινήστε το δείκτη του
ποντικιού έως ότου διαγραφεί η απαιτούμενη περιοχή ①.

Πώς να καταργήσετε αντικείμενα

Βήματα

1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα.

2. Κάντε κλικ στο Remove.

Πρόσθετες λειτουργίες
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8.10 Προετοιμασία αντικειμένων για εξαγωγή
8.10.1 Προετοιμασία αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Αφού ολοκληρώσετε το σχεδιασμό αντικειμένου, μπορείτε να προετοιμάσετε όλα τα αντικείμενα
για εξαγωγή. Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη όταν εξάγετε αντικείμενα για πλοήγηση, ή για να τα
χρησιμοποιήσετε π.χ. με το iPlan RT Image.
Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο αν:
• Το αντικείμενο δε διαθέτει την προεπιλεγμένη απόσταση τομών και/ή τον αρχικό
προσανατολισμό τομής

• Επιθυμείτε να επιλέξετε άλλη ομάδα εικόνων για να εξαγάγετε το αντικείμενο

Πώς να προετοιμάσετε τα αντικείμενα για εξαγωγή

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ιδιοτήτων που βρίσκεται δίπλα στο αντικείμενο της
λίστας, στην περιοχή λειτουργιών.

2.

Στο παράθυρο διαλόγου Properties, κάντε κλικ στο Prepare for Export... για να ανοίξετε
το παράθυρο διαλόγου Export Prep.

3. Επιλέξτε τα αντικείμενα που επιθυμείτε να εξαγάγετε στην επιλεγμένη ομάδα εικόνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι το αντίστοιχο αντικείμενο έχει μικρό όγκο και
το σχήμα του αντικειμένου μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά κατά την εξαγωγή.
 

4. Επιλέξτε την ομάδα εικόνων που επιθυμείτε να εξαγάγετε.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Επαλήθευση αντικειμένων

Αφού επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί OK, πραγματοποιείται
επαναδειγματοληψία του αντικειμένου με βάση τον αρχικό προσανατολισμό τομής. Με τον
τρόπο αυτό μπορεί να αλλάξει ο όγκος και/ή το σχήμα του αντικειμένου. Ελέγξτε
προσεκτικά το αντικείμενο στις προβολές εικόνων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Προετοιμασία αντικειμένων για εξαγωγή
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9 ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

9.1 Εισαγωγή
9.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Advanced Object Planning σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα αντικείμενο
που έχετε τμηματοποιήσει χρησιμοποιώντας την εργασία σχεδιασμού Object Creation και π.χ. να
κατοπτρίσετε το αντικείμενο από τη μία πλευρά της ανατομίας του ασθενή στην πλευρά που θα
υποβληθεί σε θεραπεία.
Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε λεπτομερώς τη θέση του αντικειμένου που κατοπτρίσατε στις
προβολές εικόνων.

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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9.1.2 Λειτουργίες προηγμένου σχεδιασμού αντικειμένων

Κύρια οθόνη

Εικόνα 88 

Επισκόπηση λειτουργιών

Λειτουργία Επεξήγηση Βλέπε

Πλαίσιο λίστας

Παραθέτει τα αντικείμενα που δημιουργήσατε χρησιμοποιώ-
ντας τη λειτουργία Object Creation, όπως επίσης τα αντικεί-
μενα που προσθέτετε σε αυτήν την εργασία σχεδιασμού. Από
εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε την ορατότητα, το χρώμα και
τις ιδιότητες των αντικειμένων.

Σελίδα 55

Mirror
Δημιουργήστε μια εικόνα κατοπτρισμού για ένα αντικείμενο
που τμηματοποιήσατε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Object
Creation.

Σελίδα 171

Remove Καταργήστε ένα αντικείμενο από την ομάδα εικόνων. Σελίδα 175

Coarse Τοποθετήστε ένα αντικείμενο στην ομάδα εικόνων εφαρμόζο-
ντας μεγάλες προσαρμογές. Σελίδα 173

Fine Τοποθετήστε ένα αντικείμενο στην ομάδα εικόνων εφαρμόζο-
ντας μικρές προσαρμογές. Σελίδα 173

Position

Ορίστε τη θέση ενός σημείου γύρω από το οποίο μπορεί να
περιστραφεί το αντικείμενο. Για να εντοπίσετε το κέντρο του
σημείου περιστροφής ενός αντικειμένου, χρησιμοποιήστε το
εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού.

Σελίδα 174

Reset Εκτελέστε επαναφορά της θέσης ενός σημείου περιστροφής. Σελίδα 174

Bone in 3D
Εμφανίστε μια επιφάνεια οστού σε τρισδιάστατη προβολή. (Η
λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για προηγμένες τρισδιάστατες
οπτικοποιήσεις).

Σελίδα 175

Show grid Εμφανίστε ένα πλέγμα στις προβολές, προκειμένου να πραγ-
ματοποιήσετε μέτρηση αντικειμένων. Σελίδα 175

Εισαγωγή
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9.2 Σχεδιασμός αντικειμένων
9.2.1 Κατοπτρισμός αντικειμένων

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Mirror σας δίνει τη δυνατότητα να κατοπτρίσετε ένα αντικείμενο που έχετε
τμηματοποιήσει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Object Creation στην αντίστοιχη θέση της
ομάδας εικόνων στην πλευρά που θα υποβληθεί σε θεραπεία.

Πριν ξεκινήσετε

Το λογισμικό, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ένα τμηματοποιημένο αντικείμενο κατοπτρίζεται
συμμετρικά στην πλευρά που θα υποβληθεί σε θεραπεία, χρησιμοποιεί το μεσο-οβελιαίο επίπεδο
ως επίπεδο αναφοράς. Πριν προβείτε σε κατοπτρισμό αντικειμένων, βεβαιωθείτε ότι η εικόνα έχει
ευθυγραμμιστεί σωστά στην προβολή. Αν κρίνεται αναγκαίο, μπορείτε να εκτελέσετε ξανά
ευθυγράμμιση της εικόνας με την εργασία σχεδιασμού View and Adjustment (βλ. σελίδα 67).

Πώς να κατοπτρίσετε ένα αντικείμενο

Βήματα

1. Από τη λίστα αντικειμένων στην περιοχή Objects, επιλέξτε το αντικείμενο που επιθυμείτε
να κατοπτρίσετε.

2.

Κάνε κλικ στο κουμπί Mirror.
Το αντικείμενο κατοπτρισμού προστίθεται στη λίστα της περιοχής Objects και
τοποθετείται αυτόματα στην ομάδα εικόνων, ως εικόνα κατοπτρισμού του αρχικού
αντικειμένου.

Εμφάνιση στις προβολές εικόνων

① ②

Εικόνα 89 

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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Αρ. Επεξήγηση

① Αρχικό αντικείμενο

② Αντικείμενο κατοπτρισμού

Έλεγχος αντικειμένων

Ο κατοπτρισμός ενός τμηματοποιημένου αντικειμένου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα
την επαναδειγματοληψία των voxel του αντικειμένου στα δεδομένα. Η διαδικασία αυτή
μπορεί να προκαλέσει απώλεια πληροφοριών voxel, με αποτέλεσμα το σχήμα ή ο όγκος
του αντικειμένου να διαφέρει από το αρχικό αντικείμενο. Ελέγξτε προσεκτικά τα
αντικείμενα που έχετε αντιγράψει ή κατοπτρίσει.

Σχεδιασμός αντικειμένων
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9.2.2 Τοποθέτηση αντικειμένων

Πώς να μετακινήσετε ένα αντικείμενο εφαρμόζοντας χονδροειδείς προσαρμογές

① ②

Εικόνα 90 

Βήματα

1.

Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τον κατάλογο στην περιοχή Objects (μπορείτε να
επανατοποθετήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο).
Επάνω στο αντίστοιχο αντικείμενο εμφανίζεται ένα μπλε σταυρόνημα, το οποίο
αντιπροσωπεύει το κέντρο περιστροφής του αντικειμένου.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Coarse. 

3.
Για να μετακινήσετε το αντικείμενο προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά, τοποθετήστε
τον δείκτη του ποντικιού κοντά στο κέντρο περιστροφής, έως ότου το σύμβολο του
ποντικιού εμφανιστεί ως χέρι, και σύρετε το αντικείμενο στην απαιτούμενη θέση ①.

4.
Για να περιστρέψετε το αντικείμενο γύρω από το κέντρο περιστροφής του, τοποθετήστε
τον δείκτη του ποντικιού έξω από το κέντρο περιστροφής, έως ότου το σύμβολο του
ποντικιού εμφανιστεί ως χέρι με βέλος, και ρυθμίστε την περιστροφή όπως απαιτείται ②.

Πώς να μετακινήσετε ένα αντικείμενο εφαρμόζοντας λεπτομερείς προσαρμογές

① ②
Εικόνα 91 

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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Βήματα

1.

Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τον κατάλογο στην περιοχή Objects (μπορείτε να
επανατοποθετήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο).
Εμφανίζεται ένα μπλε σταυρόνημα, το οποίο αντιπροσωπεύει το κέντρο περιστροφής του
αντίστοιχου αντικειμένου.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Fine. 

3.
Για να μετακινήσετε το αντικείμενο προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά, τοποθετήστε
τον δείκτη του ποντικιού στο άκρο της προβολής εικόνας (επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά)
και κάντε κλικ στο σύμβολο του βέλους ①.

4.
Για να περιστρέψετε το αντικείμενο γύρω από το κέντρο περιστροφής του, τοποθετήστε
τον δείκτη του ποντικιού στη γωνία της προβολής εικόνας και κάντε κλικ με το σύμβολο
του καμπύλου βέλους ②.

Πώς να τοποθετήσετε το κέντρο περιστροφής

Μπορείτε να επανατοποθετήσετε το κέντρο περιστροφής (μπλε σταυρόνημα) για οποιοδήποτε
αντικείμενο.

Βήματα

1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα στην περιοχή Objects.

2.
Κάντε κλικ στο Position.
Το κέντρο περιστροφής για το επιλεγμένο αντικείμενο εμφανίζεται τώρα με κίτρινο χρώμα.

3.

Κάντε απευθείας κλικ στη δισδιάστατη εικόνα ή στο τρισδιάστατο αντικείμενο, για να
τοποθετήσετε το κέντρο περιστροφής στο σημείο του αντικειμένου που επιθυμείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Coarse ή Fine, μπορείτε να
περιστρέψετε το αντικείμενο γύρω από το νέο κέντρο περιστροφής.
 

Πώς να βρείτε το κέντρο περιστροφής

Βήμα

Για να εντοπίσετε το κέντρο περιστροφής του επιλεγμένου αντικειμένου και να το εμφα-
νίσετε στο κέντρο της προβολής, κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού (δεξιά
από το κουμπί Position).

Πώς να επαναφέρετε το κέντρο περιστροφής

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Reset για να επαναφέρετε το κέντρο περιστροφής στο κέντρο του αντικει-
μένου.

Σχεδιασμός αντικειμένων
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9.2.3 Πρόσθετες λειτουργίες

Εμφάνιση οστού σε τρισδιάστατη προβολή

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια επιφάνεια οστού με βάση τις εικόνες CT στην τρισδιάστατη
προβολή.

Βήμα

Για να προβάλετε την επιφάνεια οστού, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Bone in 3D στην πε-
ριοχή Objects. 
Όταν είναι απενεργοποιημένο, εμφανίζεται ένα τυπικό τρισδιάστατο μοντέλο (με μαλακό ιστό).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Βλ. σελίδα 80 για ένα παράδειγμα εμφάνισης.
 

Πώς να εμφανίσετε πλέγμα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση πλέγματος στις δισδιάστατες προβολές και να το
χρησιμοποιήσετε, π.χ., για να μετρήσετε αντικείμενα που επιθυμείτε να κατοπτρίσετε. Οι
προσαυξήσεις μεγέθους του πλέγματος ποικίλλουν ανάλογα με τον συντελεστή μεγέθυνσης/
σμίκρυνσης.

Εικόνα 92 

Βήμα

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Show grid, στην περιοχή Objects. 

Πώς να καταργήσετε αντικείμενα

Βήματα

1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα.

2. Κάντε κλικ στο Remove.

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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Σχεδιασμός αντικειμένων

176 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 iPlan ENT Έκδ. 3.0



10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΧΙΩΝ
10.1 Λειτουργίες σχεδιασμού τροχιών
10.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Trajectory Planning σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε πιθανές διαδρομές για
τα χειρουργικά εργαλεία στις εικόνες σάρωσης.

Κύρια οθόνη

Εικόνα 93 

Διαθέσιμες λειτουργίες

Λειτουργία Επεξήγηση Βλέπε

Πλαίσιο λίστας
Παραθέτει τις τροχιές που έχετε προσθέσει στην ομάδα εικό-
νων. Από εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε την ορατότητα, το
χρώμα και τις ιδιότητες των τροχιών.

Σελίδα 55

New Trajectory... Προσθέστε μια τροχιά στην ομάδα εικόνων. Σελίδα 179

Remove Καταργήστε μια τροχιά από την ομάδα εικόνων. Σελίδα 182

Duplicate Δημιουργήστε αντίγραφο μια υφιστάμενης τροχιάς. Σελίδα 180

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΧΙΩΝ
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Λειτουργία Επεξήγηση Βλέπε

Parallel... Δημιουργήστε μια τροχιά παράλληλη με μια υφιστάμενη τρο-
χιά. Σελίδα 181

Target Τοποθετήστε ή εντοπίστε το σημείο-στόχο της τροχιάς. Σελίδα 179

Entry Τοποθετήστε ή εντοπίστε το σημείο εισόδου της τροχιάς. Σελίδα 179

Λειτουργίες σχεδιασμού τροχιών
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10.2 Δημιουργία τροχιών
10.2.1 Προσθήκη και τοποθέτηση νέων τροχιών

Πώς να προσθέσετε τροχιές

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο New Trajectory... για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Properties (βλ.
σελίδα 55).

2.
Στο πεδίο Name, ορίστε ένα όνομα για την τροχιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν δεν ορίσετε όνομα σε μια τροχιά, προστίθεται στη λίστα ως Trajectory και
αριθμείται διαδοχικά.
 

3. Στο πεδίο Diameter, ορίστε μια διάμετρο για την τροχιά (σε χιλιοστά).

4. Επιλέξτε ένα χρώμα για την τροχιά.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να προσθέσετε την
τροχιά στη λίστα της περιοχής λειτουργιών.

Ονομασία τροχιών

Ορίστε ένα μοναδικό όνομα σε κάθε τροχιά, ώστε να μπορείτε να την διακρίνετε με
σαφήνεια.

Πώς να τοποθετήσετε τροχιές

Βήματα

1. Επιλέξτε την τροχιά από τη λίστα, στην περιοχή λειτουργιών.

2.
Κάντε κλικ στο κουμπί Target και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εικόνα για να
τοποθετήσετε το σημείο-στόχο.
Το σημείο-στόχος εμφανίζεται ως σταυρόνημα στην εικόνα.

3.

Κάντε κλικ στο κουμπί Entry και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εικόνα για να τοποθετήσετε
το σημείο εισόδου.
Το σημείο εισόδου εμφανίζεται ως κύκλος και η τροχιά από το σημείο εισόδου έως το
σημείο-στόχο εμφανίζεται στην εικόνα.
Στη σελίδα 183 μπορείτε να δείτε παραδείγματα τροχιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τα σημεία στην επιφάνεια τρισδιάστατων
δομών σε τρισδιάστατες προβολές. Αν τοποθετήσετε σημεία-στόχους και σημεία εισόδου
στην τρισδιάστατη προβολή, θα πρέπει έπειτα να επαληθεύσετε την τροχιά στις
δισδιάστατες προβολές.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να επανατοποθετήσετε σημεία, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δείκτη του
ποντικιού για να σύρετε το σημείο στην απαιτούμενη θέση.
 

Προβολή τροχιών

Αφού προσθέσετε μια τροχιά, μπορείτε να προβάλετε την τροχιά στις προβολές εικόνων και να
την επαληθεύσετε όπως περιγράφεται στη σελίδα 186.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΧΙΩΝ
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10.2.2 Δημιουργία αντιγράφων τροχιών

Πριν ξεκινήσετε

Το σχέδιο θεραπείας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία σχεδιασμένη τροχιά.

Πώς να δημιουργήσετε αντίγραφα τροχιών

Βήματα

1. Επιλέξτε από τη λίστα της περιοχής λειτουργιών μια τροχιά που έχετε ορίσει
προηγουμένως.

2.

Κάντε κλικ στο κουμπί Duplicate για να προσθέσετε την τροχιά στη λίστα της περιοχής
λειτουργιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Από προεπιλογή, το όνομα της τροχιάς βασίζεται στο όνομα της υφιστάμενης
τροχιάς, ακολουθείται από τη λέξη Clone και στη συνέχεια αριθμείται διαδοχικά.
 

Αντίγραφο τροχιάς

Τα αντίγραφα τροχιών επικαλύπτουν την αρχική τροχιά. Μπορείτε να επανατοποθετήσετε τη νέα
τροχιά χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Target και Entry (βλ. σελίδα 179).

Δημιουργία τροχιών

180 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 iPlan ENT Έκδ. 3.0



10.2.3 Δημιουργία παράλληλων τροχιών

Πριν ξεκινήσετε

Το σχέδιο θεραπείας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία σχεδιασμένη τροχιά.

Πώς να δημιουργήσετε παράλληλη τροχιά

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο New Trajectory... για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Properties (βλ.
σελίδα 55).

2. Ορίστε το όνομα, τη διάμετρο και το χρώμα της τροχιάς, όπως περιγράφεται στη σελίδα
179.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να προσθέσετε την
τροχιά στη λίστα της περιοχής λειτουργιών.

4. Ορίστε ένα σημείο-στόχο ή ένα σημείο εισόδου για την τροχιά (βλ. σελίδα 179).

5. Αφού τοποθετήσετε το σημείο-στόχο ή το σημείο εισόδου, κάντε κλικ στο Parallel..., στην
περιοχή λειτουργιών.

6.

Στην καρτέλα Trajectories, επιλέξτε την
υφιστάμενη τροχιά που επιθυμείτε να
χρησιμοποιήσετε ως βάση για την παράλληλη
τροχιά. Ορίστε το μήκος της τροχιάς.
Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Properties για να
ορίσετε το όνομα, τη διάμετρο και το χρώμα της
τροχιάς, και επιλέξτε την ομάδα εικόνων.

7.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και για να προσθέσετε την
τροχιά στη λίστα της περιοχής λειτουργιών.
Η νέα τροχιά εμφανίζεται στην εικόνα, παράλληλα με την αρχική τροχιά.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΧΙΩΝ
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10.2.4 Πρόσθετες λειτουργίες

Πώς να καταργήσετε τροχιές

Βήματα

1. Επιλέξτε την τροχιά από τη λίστα.

2. Κάντε κλικ στο Remove.

Πώς να βρείτε σημεία-στόχους και σημεία εισόδου

Βήματα

1. Επιλέξτε την τροχιά από τη λίστα.

2.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού, στο κουμπί Target ή Entry.
Το σχετικό σημείο εμφανίζεται τώρα στο μέσο της προβολής.

Δημιουργία τροχιών
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10.3 Εμφάνιση και επαλήθευση τροχιάς
10.3.1 Εμφάνιση τροχιάς

Δυνατότητες προβολής

Η εμφάνιση των σημείων-στόχων και των σημείων εισόδου τροχιάς στις προβολές εικόνων
αντιπροσωπεύεται από διαφορετικά αναγνωριστικά, ανάλογα με τη θέση που έχουν σε σχέση με
την τομή/ανακατασκευή που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή.

①
②
③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

Εικόνα 94 

Αρ. Σχεδιασμένο σημείο

① Εντός επιπέδου

② Πλησίον επιπέδου

③ Εκτός επιπέδου

④ Πλήρες μέγεθος

⑤ Μισό μέγεθος

⑥ Τελεία

⑦ Διαδρομή τροχιάς

⑧ Σημείο προβολής

⑨ Κέντρο τομής/ανακατασκευής

Ενδείξεις τροχιάς

Η ένδειξη διασταύρωσης (επισημασμένο τμήμα της τροχιάς) δε σχετίζεται με το πάχος της
σάρωσης ή την πραγματική διείσδυση στον ιστό. Μπορείτε να προσδιορίσετε την
πραγματική διείσδυση στον ιστό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Probe View.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΧΙΩΝ
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Η διάμετρος που εμφανίζεται για την τροχιά αντιπροσωπεύει τη διασταύρωση του
κυλίνδρου της τροχιάς με την τρέχουσα τομή/ανακατασκευή.

Παραδείγματα εμφανίσεων

①

② ③ ④ ⑤

⑥

Εικόνα 95 

Αρ. Εμφάνιση Επεξήγηση

① Σημείο εισόδου Το σημείο εισόδου της τροχιάς

② Μονή γραμμή μεγάλου
πάχους

Τα σημεία-στόχοι και τα σημεία εισόδου της τροχιάς βρίσκο-
νται εντός της τομής που εμφανίζεται (δηλ. η τροχιά βρίσκεται
στο επίπεδο της τομής)

③
Διακεκομμένη γραμμή με
μεσαίο τμήμα μεγάλου
πάχους

Η τροχιά διέρχεται από το τρέχον επίπεδο τομής, ωστόσο τα
σημεία-στόχοι και τα σημεία εισόδου βρίσκονται σε διαφορετι-
κές τομές
Το μεσαίο τμήμα μεγάλου πάχους υποδεικνύει το σημείο όπου
η τροχιά διασταυρώνεται με αυτήν την τομή

④
Διακεκομμένη γραμμή με
παχύ άκρο στον κύκλο
εισόδου

Το σημείο εισόδου της τροχιάς βρίσκεται σε αυτήν την τομή,
ωστόσο το σημείο-στόχος βρίσκεται σε διαφορετική τομή
Το παχύ άκρο της τροχιάς υποδεικνύει το σημείο όπου η τρο-
χιά διασταυρώνεται με αυτήν την τομή

⑤
Διακεκομμένη γραμμή με
παχύ άκρο στο σημείο-
στόχο

Το σημείο-στόχος της τροχιάς βρίσκεται σε αυτήν την τομή,
ωστόσο το σημείο εισόδου βρίσκεται σε διαφορετική τομή
Το παχύ άκρο της τροχιάς υποδεικνύει το σημείο όπου η τρο-
χιά διασταυρώνεται με αυτήν την τομή

⑥ Σημείο-στόχος Το σημείο-στόχος της τροχιάς

Τροχιές σε ομάδες εικόνων

Κάθε τροχιά συνδέεται με την ομάδα τομών στην οποία είναι τοποθετημένο το σημείο-στόχος.
Μπορείτε να συνδέσετε μια τροχιά με μια άλλη ομάδα εικόνων, επιλέγοντας μια ομάδα εικόνων και
επανατοποθετώντας το σημείο-στόχος σε αυτήν την ομάδα.
Μπορείτε να ελέγξετε με ποια ομάδα τομών έχετε συνδέσει κάποια τροχιά, επιλέγοντας την τροχιά
στην καρτέλα Plan Content και προβάλλοντας τις αντίστοιχες πληροφορίες ιδιοτήτων που
εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της καρτέλας.

Εμφάνιση και επαλήθευση τροχιάς
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Αν, σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλάξετε την ομάδα τομών, ή τροποποιήσετε τη συγχώνευση
εικόνων μετά την τοποθέτηση κάποιας τροχιάς, πρέπει να επαληθεύσετε την ακρίβειά της.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΧΙΩΝ
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10.3.2 Επαλήθευση τροχιών

Γενικές πληροφορίες

Η προβολή Probe View χρησιμεύει στην επαλήθευση των τροχιών. Σε αυτήν την καρτέλα
εμφανίζονται τομές εικόνων με βάση τη γωνία τροχιάς (λοξή γωνία). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα
να δείτε ολόκληρη την πορεία της τροχιάς και να βεβαιωθείτε ότι δεν διαπερνάτε σημαντικές
δομές. 

Πρέπει να επαληθεύετε όλες τις τροχιές που έχετε σχεδιάσει στις προβολές εικόνων, π.χ.
χρησιμοποιώντας τις καρτέλες Probe View ή Overview.

Πώς να επαληθεύσετε τροχιές

Βήματα

1. Ενεργοποιήστε το κουμπί Scrolling. 

2.

Πραγματοποιήστε κύλιση στις ανακατασκευές σάρωσης κατά μήκος του άξονα που
υποδεικνύεται από το εικονίδιο ασθενή (εμφανίζεται κάτω αριστερά στην προβολή
εικόνας).
Η απόσταση του επιπέδου προβολής από το σημείο-στόχο εμφανίζεται στην κάτω δεξιά
προβολή της καρτέλας Probe View.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να επαληθεύσετε τροχιές χρησιμοποιώντας το κουμπί Pan and
Recenter (βλ. σελίδα 202).
 

Εμφάνιση τροχιών στην προβολή Probe View

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα επαλήθευσης τροχιάς στην προβολή
Probe View, όπου η τροχιά διαπερνά ένα αιμοφόρο αγγείο.

Εικόνα 96 

Εμφάνιση και επαλήθευση τροχιάς
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Εμφάνιση τροχιών στην προβολή Slice View

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε και πάλι την τροχιά της προηγούμενης εικόνας, αλλά εδώ
η τροχιά έχει σχεδιαστεί στην καρτέλα 4 Views. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σχετικά δύσκολο να
εντοπίσετε την πλευρική διείσδυση της τροχιάς στο αιμοφόρο αγγείο.

Εικόνα 97 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΧΙΩΝ
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Εμφάνιση και επαλήθευση τροχιάς
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11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

11.1 Εισαγωγή
11.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η γραμμή εργαλείων (η οποία βρίσκεται στα δεξιά της περιοχής σχεδιασμού) σας παρέχει γενικές
λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν δημιουργείτε ένα σχέδιο θεραπείας.
Η διαθεσιμότητα των κουμπιών της γραμμής εργαλείων εξαρτάται από την τρέχουσα εργασία και
τον τύπο της εικόνας σάρωσης που εμφανίζεται.

Ενεργοποίηση των λειτουργιών της γραμμής εργαλείων

Μόλις κάνετε κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργαλείων για να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη
λειτουργία, το κουμπί εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα. Τα ανενεργά κουμπιά εμφανίζονται με μπλε
χρώμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν κάποιο κουμπί της γραμμής εργαλείων εμφανίζεται με γκρι χρώμα, μπορεί π.χ. να
μην ισχύει για τα δεδομένα που έχετε φορτώσει.
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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11.2 Επιλογή μιας ομάδας εικόνων
11.2.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επιλογής ομάδας τομών και εικόνων, μπορείτε να επιλέξετε τα
δεδομένα εικόνας που θα εμφανίζονται στις προβολές εικόνων.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή

Βήμα

Κάντε κλικ στο Slice and Image Set Selection.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Set Selection.

Παράθυρο διαλόγου Set Selection

②

① ③

Εικόνα 98 

Πώς να επιλέξετε εικόνες

Βήματα

1. Από τη λίστα των διαθέσιμων ομάδων εικόνων ②, επιλέξτε την ομάδα εικόνων που
επιθυμείτε να εμφανίσετε.

2.

Για να προβάλετε τις διαθέσιμες τομές εικόνων, χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης στην
αριστερή προβολή ①.
Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στη δεξιά προβολή εικόνας ③
για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε μεμονωμένες τομές.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και για να εμφανιστούν
οι τομές στις προβολές εικόνων, στην περιοχή σχεδιασμού.

Επιλογή μιας ομάδας εικόνων
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11.3 Γενικές επιλογές
11.3.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Options σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την εμφάνιση και τον
προσανατολισμό των εικόνων που εμφανίζονται στις προβολές εικόνων. 

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές προβολής

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Options για να ανοίξετε τις καρτέλες επιλογών προβολής.

Καρτέλες επιλογών

① ② ③

Εικόνα 99 

Αρ. Καρτέλα Βλέπε

① Viewing Options Σελίδα 192

② 3D Thresholding Σελίδα 197

③ 3D Clipping Σελίδα 199

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η διαθεσιμότητα των καρτελών εξαρτάται από την τρέχουσα εργασία σχεδιασμού.
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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11.3.2 Viewing Options

Καρτέλα Viewing Options

① ②

④
③

Εικόνα 100 

Αρ. Επιλογή Βλέπε

① Image Display Σελίδα 192

② 3D Objects Σελίδα 193

③ 3D Plane View Options Σελίδα 194

④ Measurements Σελίδα 195

Image Display

Εικόνα 101 

Επιλογές

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Use image interpolation, το λογισμικό πραγματοποιεί πα-
ρεμβολή των εικονοστοιχείων των εικόνων σάρωσης, με αποτέλεσμα η εμφάνιση των εικόνων να
είναι βελτιωμένη. 

Γενικές επιλογές
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Επιλογές

Από τις επιλογές Display Orientation, επιλέξτε τον προσανατολισμό που προτιμάτε, ή τον προ-
σανατολισμό που αντιστοιχεί στον σχεδιασμένο προσανατολισμό του ασθενή στο χειρουργικό
τραπέζι. 

3D Objects

Εικόνα 102 

Επιλογές

Επιλέξτε το Show 3D objects in 2D views για να ενεργοποιήσετε την τρισδιάστατη εμφάνιση
αντικειμένων (τα οποία έχετε π.χ. δημιουργήσει με την εργασία σχεδιασμού Object Creation) σε
δισδιάστατες προβολές.

Επιλέξτε το Show only contours για να προβάλετε τρι-
σδιάστατα αντικείμενα αποκλειστικά με τη μορφή περι-
γράμματος (αριστερή εικόνα). Όταν η επιλογή είναι απε-
νεργοποιημένη, τα τρισδιάστατα αντικείμενα εμφανίζονται
με γέμιση χρώματος (δεξιά εικόνα). 

Επιλέξτε το Show Trajectory Diameter για να εμφανίσετε την τροχιά σύμφωνα με τη διάμετρο
που ορίσατε κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της τροχιάς (βλ. σελίδα 179). 

Επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές Contour Thickness για να ορίσετε το πλάτος του περιγράμ-
ματος του αντικειμένου:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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3D Plane View Options

Εικόνα 103 
Επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές για να εμφανίσετε το αντίστοιχο επίπεδο σε τρισδιάστατες
προβολές:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane

Εικόνα 104 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να δείτε τα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το
Planes, πατώντας το κουμπί View Types (βλ. σελίδα 74).
 

Γενικές επιλογές
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Measurements: Εμφάνιση χάρακα

Εικόνα 105 

Βήμα

Επιλέξτε Display ruler in 2D views για να ενεργοποιήσετε μια κλίμακα (σε χιλιοστά), στη δεξιά
πλευρά των αξονικών, στεφανιαίων και οβελιαίων προβολών εικόνας. 

Measurements: Coordinate System

Εικόνα 106 
Από την αναπτυσσόμενη λίστα Coordinate System, μπορείτε να επιλέξετε το σύστημα
συντεταγμένων που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την εκτέλεση των λειτουργιών Measure
Distances, Measure Angles (βλ. σελίδα 212) ή Measure Values/Hounsfield Unit (βλ. σελίδα
209). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η εμφάνιση του επιλεγμένου συστήματος συντεταγμένων περιγράφεται στη σελίδα
210. Οι επιλογές του συστήματος συντεταγμένων περιγράφονται στη σελίδα που ακολουθεί.
 

Επιλογές του συστήματος συντεταγμένων

Επιλογή Επεξήγηση

No Coordinates Δεν εμφανίζονται συντεταγμένες

AC/PC Το σύστημα συντεταγμένων είναι σύμφωνο με το AC/PC, όπως έχει οριστεί
στον εντοπισμό AC/PC

DICOM Σύστημα συντεταγμένων σύμφωνα με το πρότυπο DICOM

IEC61217 Σύστημα συντεταγμένων σύμφωνα με το IEC 61217

Headring Σύστημα συντεταγμένων σύμφωνα με το συνδυασμό δακτυλίου κεφαλής/εντο-
πιστή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Επιλογή Επεξήγηση

Brainlab Image
Set Εσωτερικό σύστημα συντεταγμένων Brainlab

RTOG Σύστημα συντεταγμένων σύμφωνα με το RTOG

Γενικές επιλογές
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11.3.3 3D Thresholding

Γενικές πληροφορίες

Σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε να ορίσετε τον ουδό για το εύρος των τιμών της κλίμακας γκρι που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του τρισδιάστατου μοντέλου της επιλεγμένης ομάδας
εικόνων. 
Ανάλογα με την ομάδα εικόνων, οι τιμές εμφανίζονται ως εξής:
• CT: Μονάδες Hounsfield (HU)
• MR και SPECT: Τιμές κλίμακας γκρι
• PET: Πρότυπες τιμές πρόσληψης (SUV)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις τιμές μπορείτε να βρείτε στη σελίδα
209.
 

Πώς να ορίσετε τον ουδό

Εικόνα 107 

Βήματα

1.

Χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές για να ρυθμίσετε τον ουδό:
• Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό στη λειτουργία αντιστοίχισης (κάτω δεξιά στην οθόνη)
• Εισαγάγετε την τιμή στο πεδίο Threshold HU, κάτω από τη λειτουργία αντιστοίχισης
• Επιλέξτε τον προκαθορισμένο τύπο ουδού από την αναπτυσσόμενη λίστα (Skin ή Bo-

ne, αποκλειστικά για ομάδες εικόνων CT)

2. Για να δημιουργήσετε μια προεπισκόπηση του τρισδιάστατου μοντέλου που προκύπτει,
κάντε κλικ στην προβολή ενημέρωσης, κάτω αριστερά στην οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Πώς να επαναφέρετε τον ουδό

Βήμα

Για να επαναφέρετε τον ουδό στην προεπιλεγμένη τιμή skin/bone, κάντε κλικ στο κου-
μπί Reset Threshold, στο παράθυρο διαλόγου 3D Thresholding.

Γενικές επιλογές
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11.3.4 3D Clipping

Γενικές πληροφορίες

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να ορίσετε το τμήμα της εικόνας που επιθυμείτε να εμφανιστεί στις
προβολές εικόνων:
• Τοποθετώντας ένα πλαίσιο γύρω από το τμήμα της εικόνας που επιθυμείτε να αποκλείσετε από
την τρισδιάστατη προβολή (Enable Clipping Range)

• Αποκλείοντας ένα τεταρτημόριο του τρισδιάστατου μοντέλου, προκειμένου να εμφανίσετε μια
διατομή της ομάδας εικόνων (Enable Cubic Cut)

Πώς να ορίσετε ένα εύρος αποκοπής

Εικόνα 108 

Βήματα

1.
Κάντε κλικ στο Enable Clipping Range.
Ένα μπλε πλαίσιο εμφανίζεται στις επάνω προβολές εικόνων.

2. Αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο, κάντε κλικ στο κουμπί Adjust Clipping
Range/Cubic Cut της γραμμής εργαλείων.

3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πλαίσιο και προσαρμόστε το ώστε να
περιβάλει την περιοχή που επιθυμείτε να αποκλείσετε από την τρισδιάστατη προβολή.

4. Για να δημιουργήσετε μια προεπισκόπηση του τρισδιάστατου μοντέλου που προκύπτει,
κάντε κλικ στην προβολή ενημέρωσης, κάτω αριστερά στην οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Πώς να ορίσετε μια κυβική κοπή

Εικόνα 109 

Βήματα

1.
Κάντε κλικ στο Enable Cubic Cut.
Ένα μπλε πλαίσιο εμφανίζεται στις επάνω προβολές εικόνων.

2. Αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο, κάντε κλικ στο Adjust Clipping Range/
Cubic Cut της γραμμής εργαλείων.

3.

Επιλέξτε ένα τεταρτημόριο που επιθυμείτε να αποκλείσετε από την τρισδιάστατη
προβολή:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε άκρο του τεταρτημόριου και προσαρμόστε τις γωνίες για να
ορίσετε την περιοχή που επιθυμείτε να αποκλείσετε από την τρισδιάστατη προβολή.

5. Για να δημιουργήσετε μια προεπισκόπηση του τρισδιάστατου μοντέλου που προκύπτει,
κάντε κλικ στην προβολή ενημέρωσης, κάτω αριστερά στην οθόνη.

Γενικές επιλογές
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11.4 Προβολή εικόνων
11.4.1 Περιήγηση και κύλιση σε εικόνες

Γενικές πληροφορίες

Η κατεύθυνση περιήγησης και κύλισης αντιστοιχεί στον επιλεγμένο προσανατολισμό εμφάνισης
(βλ. σελίδα 192) και αναπαρίσταται με το εικονίδιο ασθενή στην κάτω αριστερή γωνία της
προβολής.

Πώς να περιηγηθείτε στις τομές

Τα κουμπιά Browse Slice και Browse Slices είναι διαθέσιμα σε προβολές που απεικονίζουν
αρχικές τομές εικόνων ή ανακατασκευές τομών (βλ. σελίδα 57).

Επιλογές

Κάντε κλικ στο Browse Slice για να προχωρήσετε μπροστά ή πίσω κατά μία το-
μή.

Κάντε κλικ στο Browse Slices για να προχωρήσετε μπροστά ή πίσω κατά 3 ή 7
τομές (π.χ. στις καρτέλες 4 Views ή 8 Views).

Πώς να πραγματοποιήσετε κύλιση στις εικόνες

Η λειτουργία κύλισης διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη καρτέλα:
• Depth Scrolling: Σε προβολές ανακατασκευής, χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να
πραγματοποιήσετε κύλιση στις ανακατασκευές σάρωσης 

• Slice Scrolling: Σε προβολές τομών, χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να
πραγματοποιήσετε κύλιση στις διαθέσιμες τομές (όπως και με τη λειτουργία περιήγησης σε
τομές) 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί κύλισης για να το ενεργοποιήσετε.

2.
Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και μετακινήστε το δείκτη του
ποντικιού προς τα επάνω ή προς τα κάτω, πάνω στην επιλεγμένη εικόνα, για να
εμφανιστεί το απαιτούμενο βάθος ή η απαιτούμενη τομή.

3. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η αρχική απόσταση τομών είναι διαφορετική από την απόσταση τομών που
χρησιμοποιείται για ανακατασκευές.
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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11.4.2 Πανοραμική τοποθέτηση στο κέντρο

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Pan and Recenter σας δίνει τη δυνατότητα:
• Να προβάλετε συγκεκριμένα επίπεδα στην ομάδα εικόνων
• Να σύρετε την εικόνα για να εξετάσετε καλύτερα μια συγκεκριμένη περιοχή

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πανοραμικής τοποθέτησης στο κέντρο

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Pan and Recenter για να εμφανίσετε τα κατακόρυφα και
οριζόντια επίπεδα που αναπαρίστανται με μπλε γραμμές στις εικόνες.

2.

• Για να προβάλετε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, κάντε κλικ με το δείκτη του ποντικιού
πάνω σε μια γραμμή (που αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο) και σύρετέ την στην περιοχή
που επιθυμείτε.

• Για να μετακινήσετε ταυτόχρονα τα επίπεδα, κάντε κλικ στο σημείο διασταύρωσης και
των δύο γραμμών και σύρετε τις γραμμές στη θέση που επιθυμείτε.

Η προβολή κεντράρεται σύμφωνα με τη νέα θέση.

3.

Για να εξετάσετε μια συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας, τοποθετήστε το δείκτη του
ποντικιού στην εικόνα (ο δείκτης του ποντικιού εμφανίζεται με σύμβολο χεριού) και σύρετέ
την στην κατάλληλη θέση.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Zoom In (βλ. σελίδα 203) σε
συνδυασμό με τη λειτουργία μετακίνησης, προκειμένου να εξετάσετε καλύτερα την εικόνα.

4. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Πρόσθετες μέθοδοι για κεντράρισμα των προβολών

Επιλογές

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης, μπορείτε να κεντράρετε την
προβολή στο σημείο που έχετε επιλέξει στην περιοχή λειτουργιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το εικονίδιο αναζήτησης είναι διαθέσιμο όταν εκτελείτε σχε-
διασμό σημείων καταγραφής και τροχιών.
 

Κάντε διπλό κλικ απευθείας επάνω στο στοιχείο που εμφανίζεται στη λί-
στα της περιοχής λειτουργιών για να κεντράρετε την προβολή σύμφωνα
με αυτό. Όταν σχεδιάζετε τροχιές, για παράδειγμα, μπορείτε να κεντρά-
ρετε την προβολή είτε στο σημείο-στόχο, είτε στο σημείο εισόδου.

Προβολή εικόνων
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11.4.3 Μεγέθυνση/σμίκρυνση εικόνων

Πώς να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση/σμίκρυνση εικόνων

Κουμπί Επεξήγηση

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Zoom In μπορείτε να μεγεθύνετε την εικόνα που εμφα-
νίζεται.
Για να μεγεθύνετε μια συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος:
• Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην περιοχή
• Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρετε για να ανοίξετε
ένα πλαίσιο επιλογής

• Αφήστε το δείκτη του ποντικιού για να προβάλετε την περιοχή ενδιαφέροντος
που έχετε μεγεθύνει

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Zoom Out μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση ολόκληρης
της εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κάνοντας δεξί κλικ στην προβολή ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Zoom In, θα
πραγματοποιήσετε σμίκρυνση. Κάνοντας δεξί κλικ ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Zoom Out, θα
πραγματοποιήσετε μεγέθυνση.
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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11.5 Ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι
11.5.1 Βασική ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις εικόνων στην κλίμακα του γκρι για να προσαρμόσετε
την κατανομή του επιπέδου του γκρι στις εμφανιζόμενες εικόνες, ώστε να βελτιώσετε την
ορατότητα ή την αντίθεση των δομών.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνων στην κλίμακα του γκρι σε αξονική, οβελιαία και
στεφανιαία προβολή.

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Windowing για να το ενεργοποιήσετε. 

2.

Για να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην προβολή και κρατήστε
πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού για να εμφανίσετε τη
λειτουργία αντιστοίχισης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η λειτουργία αντιστοίχισης εξαφανίζεται μόλις αφήσετε ξανά το
κουμπί του ποντικιού.
 

3. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι
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11.5.2 Ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι για προχωρημένους

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Advanced Windowing παρέχει επιλογές για προχωρημένους όσον αφορά τη
ρύθμιση της κατανομής των τιμών της κλίμακας του γκρι, με σκοπό να διευκολυνθεί η διάκριση της
οστικής δομής ή των συσκευών επισήμανσης από τον μαλακό ιστό. 
Ανάλογα με την ομάδα εικόνων, οι τιμές εμφανίζονται ως εξής:
• CT: Μονάδες Hounsfield (HU)
• MR και SPECT: Τιμές κλίμακας γκρι
• PET: Πρότυπες τιμές πρόσληψης (SUV)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις τιμές μπορείτε να βρείτε στη σελίδα
209.
 

Πώς να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι για προχωρημένους

Βήμα

Κάντε κλικ στο Advanced Windowing για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου
Windowing.

Διάταξη οθόνης

①

④
⑧

②

⑤
⑥
⑦

⑨ ③

Εικόνα 110 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όταν πραγματοποιείτε συγχώνευση εικόνων (βλ. σελίδα 115), είναι διαθέσιμες δύο
καρτέλες (Windowing Amber και Windowing Blue), οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να
ορίσετε μεμονωμένες ρυθμίσεις στην κλίμακα του γκρι για κάθε ομάδα εικόνων.
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 iPlan ENT Έκδ. 3.0 205



Επεξήγηση οθόνης

Αρ. Περιοχή Επεξήγηση

① Current image Η αρχική τομή από το τρέχον σύνολο εικόνων

② Preview Προεπισκόπηση της τροποποιημένης τομής σύμφωνα με τις προσαρμο-
γές σας

③

Λειτουργία
Windowing
Region of
Interest

Εφαρμόστε σε ολόκληρη την ομάδα εικόνων τις τιμές της κλίμακας του
γκρι που ισχύουν για μια συγκεκριμένη περιοχή της ομάδας εικόνων

④ Color Tables

Επιλογές χρώματος
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤
Predefined
Windowing
Settings

Επιλέξτε προκαθορισμένες τιμές ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του
γκρι:
• Current Windowing: Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις εικόνων στην κλίμακα
του γκρι που ίσχυαν όταν ανοίξατε αυτό το παράθυρο διαλόγου

• Radiology Defined: Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις που είχαν οριστεί κατά
την αρχική λήψη των εικόνων

• Bone: Εφαρμόστε ρυθμίσεις για να “σβήσετε” το μαλακό ιστό και να
εμφανίσετε πιο καθαρά τα οστά (μόνο για ομάδες εικόνων CT)

• Full Range: Εφαρμόστε το πλήρες εύρος τιμών κλίμακας γκρι/μονά-
δων Hounsfield που λαμβάνεται από το σαρωτή

⑥ Πλαίσιο ελέγ-
χου Inverse

Επιτρέπει την αναστροφή της εμφάνισης χρωμάτων, αναστρέφοντας
την προεπιλεγμένη ρύθμιση, ώστε π.χ. ο αέρας να εμφανίζεται με λευκό
και το οστό με μαύρο. Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για να βελτιώσετε
την αντίθεση πριν από τη δημιουργία αντικειμένου (βλ. σελίδα 131).

⑦ Ρυθμιστικά
Level & Width Ρυθμίστε το επίπεδο και το εύρος των τιμών της κλίμακας του γκρι

⑧ Λειτουργία αντι-
στοίχισης

Παρέχει μια γραφική αναπαράσταση της κατανομής μονάδων
Hounsfield/τιμών κλίμακας γκρι στα δεδομένα εικόνας

⑨ Πλαίσιο ελέγ-
χου Zoom

Περιορίζει τη γραφική αναπαράσταση της κατανομής μονάδων
Hounsfield/τιμών κλίμακας γκρι σε μια συγκεκριμένη περιοχή

Πώς να ρυθμίσετε το επίπεδο και το εύρος των τιμών της κλίμακας του γκρι

Επιλογές

Για να προσαρμόσετε το κέντρο των ρυθμίσεων εικόνων στην κλίμακα του γκρι:

• Εισαγάγετε την τιμή στο πεδίο Level, ή
• Προσαρμόστε το ρυθμιστικό μέχρι να εμφανιστεί η απαιτούμενη τιμή

Για να προσαρμόσετε το πλάτος του παραθύρου απεικόνισης:

• Εισαγάγετε την τιμή στο πεδίο Width, ή
• Προσαρμόστε το ρυθμιστικό μέχρι να εμφανιστεί η απαιτούμενη τιμή

Ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι
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Πώς να προσαρμόσετε το εύρος της κατανομής των τιμών κλίμακας γκρι

① ② ③

Εικόνα 111 

Επιλογές

Για να προσαρμόσετε τις τιμές:
• Εισαγάγετε τις τιμές Right και Left απευθείας στα παρεχόμενα πεδία, ή
• Χρησιμοποιήστε το δείκτη ποντικιού για να προσαρμόσετε τα ρυθμιστικά για την τιμή αριστερά
② ή/και δεξιά ③ μέχρι να εμφανιστούν οι απαιτούμενες τιμές στα αντίστοιχα πεδία

Για να περιορίσετε τη γραφική αναπαράσταση της κατανομής τιμών κλίμακας γκρι σε μια συγκε-
κριμένη περιοχή ώστε να οριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ρυθμίσεις εικόνων στην κλίμακα
του γκρι, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Zoom ①.

Πώς να χρησιμοποιήσετε στην περιοχή ενδιαφέροντος τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Αυτή η επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε μια συγκεκριμένη περιοχή στην ομάδα εικόνων
και στη συνέχεια να εφαρμόσετε σε ολόκληρη την ομάδα δεδομένων τις τιμές της κλίμακας του
γκρι που ισχύουν για αυτήν την περιοχή.

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Windowing Region of Interest για
να το ενεργοποιήσετε.

2.

Στο παράθυρο Preview, χρησιμοποιήστε το δείκτη του
ποντικιού για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο γύρω από την
περιοχή με τις ρυθμίσεις τιμών της κλίμακας του γκρι που
επιθυμείτε να εφαρμόσετε σε ολόκληρη την ομάδα
δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην περιοχή
Preview, στην απαιτούμενη τοποθεσία στην εικόνα.
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Βήματα

3.

Αφήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού για να δείτε τα
αποτελέσματα προεπισκόπησης που έχουν υπολογιστεί.
Το λογισμικό εφαρμόζει στα ρυθμιστικά Level και Width,
καθώς επίσης στα πεδία Left και Right, τις ελάχιστες και τις
μέγιστες τιμές της περιοχής που ορίσατε.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις τιμές κλίμακας γκρι από την επιλεγμένη
περιοχή σε ολόκληρη την εικόνα.

Ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι
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11.6 Λειτουργίες μέτρησης
11.6.1 Μέτρηση μονάδων Hounsfield/τιμών κλίμακας γκρι

Γενικές πληροφορίες

Οι λειτουργίες Measure Hounsfield Units και Measure Values σας δίνουν τη δυνατότητα να
μετρήσετε τις μονάδες Hounsfield ή τις τιμές κλίμακας γκρι έως και σε τρία σημεία μιας τομής
εικόνας.

Κουμπί Επεξήγηση

Το κουμπί Measure Hounsfield Units εμφανίζεται για τις ομάδες εικόνων CT

Το κουμπί Measure Values εμφανίζεται για άλλες ομάδες εικόνων (π.χ. MR,
SPECT, PET) 

Μονάδες μέτρησης

Μονάδα Επεξήγηση

HU (Μονάδες
Hounsfield)

Στη διαγνωστική απεικόνιση CT, οι πληροφορίες της πυκνότητας αξιολο-
γούνται σε διεθνείς μονάδες Hounsfield (HU), σε μια κλίμακα με εύρος:
από -1.024 έως 3.071, όπου 0 είναι η τιμή για το νερό (1,0g/cm3) και
-1.000 η τιμή για τον αέρα. 
Στη νευρολογική απεικόνιση CT, χρησιμοποιείται συνήθως επίπεδο 40 HU
και εύρος 100 HU, με σκοπό την ενίσχυση της αντίθεσης του εγκεφαλικού
ιστού.

Τιμές κλίμακας γκρι 
Το εύρος των τιμών της κλίμακας του γκρι κυμαίνεται από:
• 0 (μαύρο) έως 255 (λευκό) για εικόνες 8 bit
• 0 (μαύρο) έως 65.535 (λευκό) για εικόνες 16 bit

Τιμές FA Αναφέρονται στη μέτρηση της κλασματικής ανισοτροπίας και κυμαίνονται
από 0 έως 1.

Μέτρηση ADC (Φαι-
νόμενος συντελε-
στής διάχυσης)

Εκφράζονται σε mm²/sec.

SUV (Πρότυπες τι-
μές πρόσληψης)

Ημιποσοτικός τρόπος για την αξιολόγηση της δραστηριότητας PET σε δε-
δομένη εστία.
Η εφαρμογή του υπολογισμού των πρότυπων τιμών πρόσληψης στις σα-
ρώσεις PET στο λογισμικό iPlan βασίζεται στην παρακάτω δημοσίευση:
“M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
cancer, local lymph node involvement and distant metastases -
Comparison of qualitative visual and semi quantitative analysis,
Nuklearmedizin 3/2004; 91-101.”

Πώς να μετρήσετε τις τιμές της κλίμακας του γκρι/μονάδες Hounsfield

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί μέτρησης (Measure Hounsfield Units ή Measure Values).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Βήματα

2.

Κάντε κλικ με το δείκτη του ποντικιού σε οποιοδήποτε σημείο της τομής για να εμφανιστεί
η σχετική τιμή στο επιλεγμένο σημείο.
Για να ενημερώσετε την τιμή δυναμικά, κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του
ποντικιού και μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού στην εικόνα.

3. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί για να το απενεργοποιήσετε και να καταργήσετε την
επιλεγμένη τιμή από την προβολή εικόνας.

Τιμές που εμφανίζονται

Το iPlan μπορεί να εμφανίσει μόνο πληροφορίες για τιμή κλίμακας γκρι/μονάδα Hounsfield/SUV
ανά εικονοστοιχείο, όπως υπολογίζεται και εξάγεται από το σαρωτή. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα
προσεχτικοί όταν ερμηνεύετε αυτές τις πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες είναι
σωστές. Για παράδειγμα, τα δεδομένα CT κωνικής δέσμης ή τα δεδομένα περιστροφικής
αγγειογραφίας, δεν περιλαμβάνουν πραγματικές τιμές HU.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την ακρίβεια της εμφανιζόμενης τιμής σε
μονάδες Hounsfield.

Καθώς οι πρότυπες τιμές πρόσληψης (SUV) μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το σαρωτή
PET που χρησιμοποιείτε, πρέπει να συγκρίνετε πάντα τις εμφανιζόμενες τιμές με τις SUV
που έχουν ληφθεί απευθείας στο σαρωτή πριν από τη χρήση.

Εμφάνιση συστήματος συντεταγμένων

Όταν ενεργοποιείτε μια λειτουργία μέτρησης στη γραμμή εργαλείων, και στη συνέχεια κάνετε κλικ
στην ομάδα εικόνων, το λογισμικό εμφανίζει επίσης τις συντεταγμένες της ομάδας εικόνων στο
επιλεγμένο σημείο, σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων που ορίσατε στην καρτέλα Viewing
Options (βλ. σελίδα 195).

①

②

③
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Αρ. Επεξήγηση

①

Αυτή η γραμμή υποδεικνύει τη βάση αναφοράς του συστήματος συντεταγμένων. Στην
προκειμένη περίπτωση, μια αξονική ομάδα εικόνων MR με την επισήμανση #7 (και με
επιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων στην καρτέλα Viewing Options το Brainlab Image
Set).
Αν, π.χ. έχετε επιλέξει το Headring ως σύστημα συντεταγμένων στην καρτέλα Viewing
Options, τότε αυτή η γραμμή αναφέρεται στο δακτύλιο κεφαλής που έχει επιλεγεί για το
σχέδιο.

② Συντεταγμένες X, Y, Z για το επιλεγμένο σημείο της ομάδας εικόνων.

③ Τιμή μέτρησης για το επιλεγμένο σημείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι συντεταγμένες που εμφανίζονται εδώ, ειδικά αυτές που αντιστοιχούν στο δακτύλιο
κεφαλής, δεν προορίζονται για ρυθμίσεις τόξου. Για την εκτέλεση της θεραπείας πρέπει να

Λειτουργίες μέτρησης
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χρησιμοποιείτε μόνο συντεταγμένες από το παράθυρο διαλόγου για τις ρυθμίσεις τόξου ή από την
εκτύπωση. Η εμφάνιση του συστήματος συντεταγμένων προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς
προβολής.
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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11.6.2 Μέτρηση απόστασης και γωνίας

Πώς να μετρήσετε αποστάσεις

Η λειτουργία Measure Distances επιτρέπει τη μέτρηση της απόστασης μεταξύ έως και τριών
ζευγών σημείων σε μια εικόνα.

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Measure Distances για να το ενεργοποιήσετε.

2.

Κάντε κλικ με το δείκτη του ποντικιού σε δύο σημεία της ομάδας δεδομένων.
Το λογισμικό υπολογίζει και εμφανίζει σε χιλιοστά την απόσταση μεταξύ των σημείων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των σημείων κάνοντας κλικ με το ποντίκι και
σύροντας το επιλεγμένο σημείο σε μια νέα θέση.
 

3. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί για να το απενεργοποιήσετε και να καταργήσετε την
επιλεγμένη τιμή από την προβολή εικόνας.

Πώς να μετρήσετε γωνίες

Η λειτουργία Measure Angles επιτρέπει τη μέτρηση της γωνίας που σχηματίζεται μεταξύ
οποιωνδήποτε τριών σημείων στην εικόνα.
Έως και τρεις ομάδες των τριών σημείων μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα.

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Measure Angles για να το ενεργοποιήσετε.

2.

Κάντε κλικ με το δείκτη του ποντικιού σε τρία σημεία της εικόνας.
Το λογισμικό υπολογίζει και εμφανίζει τη γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των επιλεγμένων
σημείων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των σημείων κάνοντας κλικ με το ποντίκι και
σύροντας το επιλεγμένο σημείο σε μια νέα θέση.
 

3. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί για να το απενεργοποιήσετε και να καταργήσετε την
επιλεγμένη τιμή από την προβολή εικόνας.

Λειτουργίες μέτρησης
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11.7 Επισημασμένα σημεία
11.7.1 Προσθήκη και κατάργηση σημείων

Γενικές πληροφορίες

Το κουμπί Add/Remove Points σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε επίκεντρα στην ομάδα
εικόνων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να επισημάνετε σημεία
ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της ενδοεγχειρητικής πλοήγησής σας με το λογισμικό πλοήγησης
Brainlab. 

Πώς να προσθέσετε σημεία

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Add/Remove Points.

2.
Με το αριστερό κουμπί του ποντικιού κάντε απευθείας κλικ στην εικόνα, εκεί που
επιθυμείτε να τοποθετήσετε το σημείο.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Properties.

3. Από το πεδίο Image Set, επιλέξτε την ομάδα εικόνων στην οποία επιθυμείτε να
τοποθετήσετε το σημείο.

4.
Στο πεδίο Name, εισαγάγετε ένα όνομα για το σημείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν δεν ονομάσετε το σημείο, προστίθεται στη λίστα ως Labeled Point και
αριθμείται διαδοχικά.
 

5. Επιλέξτε ένα χρώμα για το σημείο από τη χρωματική παλέτα.

6.
Αν επιθυμείτε να ορίσετε ομάδες επισημασμένων σημείων, τα οποία π.χ. ανήκουν σε μια
συγκεκριμένη δομή, κάντε κλικ στο κουμπί New Groups... και ονομάστε κατάλληλα την
ομάδα.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας και να εμφανίσετε το
σημείο στις προβολές εικόνων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Σημεία που εμφανίζονται

Εικόνα 113 

Διαχείριση σημείων

Αφού προσθέσετε σημεία στο σχέδιο θεραπείας, μπορείτε να διαχειριστείτε τα σημεία στην
καρτέλα Plan Content (βλ. σελίδα 90).

Πώς να καταργήσετε σημεία

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Add/Remove Points.

2. Με το δεξιό κουμπί του ποντικιού, κάντε απευθείας κλικ στο σημείο που επιθυμείτε να
καταργήσετε.

Επισημασμένα σημεία
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11.8 Στιγμιότυπα οθόνης
11.8.1 Επισκόπηση

Πώς να λάβετε στιγμιότυπα οθόνης

Βήμα

Κάντε κλικ στο κουμπί Screenshot για να λάβετε ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας οθό-
νης. 

Αποθηκευμένα στιγμιότυπα οθόνης

Αν μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κουμπί Screenshot, εμφανίζεται ένα
μήνυμα επεξήγησης εργαλείου ① που υποδεικνύει το φάκελο στον οποίο αποθηκεύονται τα
στιγμιότυπα οθόνης (υποφάκελος με την ονομασία Screenshots, εντός του φακέλου Brainlab, ο
οποίος έχει δημιουργηθεί από την τεχνική υποστήριξη της Brainlab).
Κατά κανόνα, η προεπιλεγμένη διαδρομή στη θέση αποθήκευσης είναι F:\Brainlab\Screenshots.

①

Εικόνα 114 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα στιγμιότυπα οθόνης εμφανίζονται επίσης στην καρτέλα Other Images (βλ. σελίδα
85), από όπου μπορείτε να τα εξαγάγετε.
 

Εμπιστευτικότητα δεδομένων ασθενή

Το όνομα του ασθενή εμφανίζεται σε κάθε στιγμιότυπο. Για να διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα των
δεδομένων του ασθενή, διασφαλίστε ότι η πρόσβαση σε όλα τα στιγμιότυπα οθόνης περιορίζεται
και επιτρέπεται μόνο στο σχετικό ιατρικό προσωπικό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Στιγμιότυπα οθόνης
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12 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
12.1 Αποθήκευση πλάνου θεραπείας
12.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Save Treatment Plan της γραμμής εργαλείων για να
αποθηκεύσετε το πλάνο θεραπείας με τη σύνθετη μορφή δεδομένων της Brainlab, ώστε να το
ελέγξετε αργότερα, ή να δημιουργήσετε πολλαπλά στάδια για το πλάνο σας.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πλάνο θεραπείας σας έπειτα από οποιαδήποτε εργασία
σχεδιασμού.
Μέσω της εργασίας σχεδιασμού Save and Export, μπορείτε επίσης να εξαγάγετε το πλάνο
θεραπείας σε διαφορετική μορφή δεδομένων από τη μορφή που φορτώσατε. Οι επιλογές για την
εξαγωγή περιγράφονται στη σελίδα 223.

Αν ανοίξετε ένα πλάνο θεραπείας, ή πραγματοποιήσετε έξοδο από το λογισμικό χωρίς να
αποθηκεύσετε αλλαγές στο τρέχον πλάνο θεραπείας, αυτές οι αλλαγές χάνονται και δεν
μπορείτε να τις ανακτήσετε.

Διαδικασία αυτόματης αποθήκευσης

Το iPlan μπορεί να αποθηκεύσει αυτόματα το τρέχον πλάνο θεραπείας και να πραγματοποιήσει
έξοδο από την εφαρμογή, αν το λογισμικό βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας για ορισμένο
χρονικό διάστημα χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη. Σε αυτήν την περίπτωση, την επόμενη φορά
που θα ανοίξετε το λογισμικό, μπορείτε να επιλέξετε το πλάνο (με την επισήμανση Automatically
Saved) από το παράθυρο διαλόγου Plans (βλ. σελίδα 35).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
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12.1.2 Αποθήκευση αλλαγών

Τρόπος αποθήκευσης

Εικόνα 115 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Save Treatment Plan στη γραμμή εργαλείων για να
ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Save As...

2.

Από την αναπτυσσόμενη λίστα Plan State, ορίστε την κατάσταση του πλάνου (Planning
in progress, Ready to review, ή Planning finished).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η κατάσταση εμφανίζεται την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το πλάνο
θεραπείας. Αν θέλετε πρόσθετες επιλογές κατάστασης πλάνου, επικοινωνήστε με την
τεχνική υποστήριξη της Brainlab.
 

3.
Εισαγάγετε το όνομα και την περιγραφή για το πλάνο στα παρεχόμενα πεδία.
Εισαγάγετε το όνομα του δημιουργού του πλάνου στο πεδίο Changed by.

4. Κάντε κλικ στο Save για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη του iPlan.

Αποθήκευση πλάνου θεραπείας
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Αποεπιλογή δεδομένων εικόνας

Εικόνα 116 
Μπορείτε να αποεπιλέξετε τομές για να μειώσετε το μέγεθος αρχείου, αν αντιμετωπίσετε
προβλήματα με τη μνήμη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εξαιρέστε μόνο τις τομές που δεν περιλαμβάνουν περιεχόμενο σχεδιασμού.
 

Βήματα

1. Επιλέξτε Select Content από το παράθυρο διαλόγου Save As...

2. Αποεπιλέξτε την ομάδα εικόνων όπως απαιτείται.

3. Κάντε κλικ στο Save για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη του iPlan.

Πρόσθετες επιλογές

Επιλογές

Για να διαγράψετε ένα πλάνο θεραπείας, επιλέξτε το πλάνο από τη λίστα και κάντε κλικ στο
Delete.

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Show all plan versions για να εμφανίσετε σχέδια που έχουν
αποθηκευτεί αυτόματα ή χειροκίνητα σε διαφορετικά στάδια με το ίδιο όνομα.

Για να εμφανίσετε ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, κάντε κλικ στο Logfile... (βλ. σελίδα 20).

Για να εξαγάγετε το πλάνο θεραπείας σε άλλη μορφή δεδομένων, κάντε κλικ στο Archives (βλ.
σελίδα 220).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
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12.1.3 Τροποποίηση των ρυθμίσεων καταλόγου

Πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συστήματος

Το πλάνο θεραπείας αποθηκεύεται σε έναν προδιαμορφωμένο κατάλογο. Αν χρειάζεται, μπορείτε
να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις του καταλόγου.

Εικόνα 117 

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Archives για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Save Archives.

2. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε να αλλάξετε.

3. Κάντε κλικ στο Settings για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Brainlab format (όπως
φαίνεται παραπάνω).

4.
• Στο πεδίο Data path, κάντε κλικ στο Browse για να πλοηγηθείτε στη σχετική τοπική
διαδρομή ή διαδρομή δικτύου.

• Εναλλακτικά, εισαγάγετε χειροκίνητα τη διαδρομή αρχείων για τα δεδομένα ασθενή.

5.

Ενεργοποιήστε τα σχετικά πλαίσια ελέγχου για να εφαρμόσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις
για αποθήκευση:
• Use compressed and packed file format for removable devices: Επιταχύνετε την
αρχειοθέτηση σε αφαιρούμενες μονάδες δίσκου USB.

• Reduce transfer time for removable devices: Επιταχύνετε την αρχειοθέτηση σε
αφαιρούμενες συσκευές, παραλείποντας πρωτογενή δεδομένα που δεν
χρησιμοποιούνται στην πλοήγηση.

• Delete existing patient data in target folder: Πραγματοποιεί εκκαθάριση της
αφαιρούμενης συσκευής.

6. Για να επαληθεύσετε ότι η διαδρομή αρχείου είναι έγκυρη, κάντε κλικ στο Test connecti-
on.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο
παράθυρο διαλόγου Save As...

Αν το iPlan ενεργοποιηθεί μέσω Content Manager, τα δεδομένα πρέπει να αποθηκευτούν
στο ίδιο αρχείο από το οποίο φορτώθηκαν. Διαφορετικά, τα αποτελέσματα σχεδιασμού δεν
θα είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση με τα Brainlab Elements.

Αποθήκευση πλάνου θεραπείας
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12.2 Αποθήκευση ενός πλάνου για χρήση με το iPlan
RT Image

12.2.1 Συμβατότητα με το λογισμικό iPlan RT Image

Γενικές πληροφορίες

Το iPlan 3.0 είναι συμβατό με το iPlan RT Image 4.1. Ωστόσο, πριν φορτώσετε στο iPlan RT
Image 4.1 κάποιο πλάνο που έχει δημιουργηθεί στο iPlan 3.0, λάβετε υπόψη τα ζητήματα που
πραγματεύεται η παρούσα ενότητα.

Εντοπισμένες ομάδες εικόνων

Αν φορτώσετε στο iPlan RT Image 4.1 μια εντοπισμένη ομάδα εικόνων η οποία περιέχει
ενδιάμεσες τομές που έχουν αγνοηθεί (τομές που έχουν αγνοηθεί σε μια ακολουθία
εντοπισμένων τομών, βλ. εγχειρίδιο χρήσης iPlan Stereotaxy), θα πρέπει να αναιρέσετε
τον εντοπισμό της ομάδας εικόνων και την εντοπίσετε ξανά στο iPlan RT Image. Οι
ενδιάμεσες τομές που έχουν αγνοηθεί δεν ενδείκνυνται για το σχεδιασμό ακτινοθεραπείας.

Όταν έχετε φορτώσει πολλαπλούς εντοπισμούς στο iPlan RT Image 4.1 μέσω ενός πλάνου
θεραπείας που έχει αποθηκευτεί στο iPlan Stereotaxy 3.0, δεν μπορείτε να ορίσετε τη
στερεοτακτική αναφορά στο iPlan RT Image όπως είχε οριστεί στο iPlan Stereotaxy. Για να
αποτρέψετε ενδεχόμενο τραυματισμό του ασθενή (ως αποτέλεσμα της εφαρμογής
εσφαλμένων στερεοτακτικών συντεταγμένων στο iPlan RT Image), μη φορτώνετε
πολλαπλούς εντοπισμούς στο iPlan RT Image. Μπορείτε π.χ. να αναιρέσετε τους μη
σχετικούς εντοπισμούς πριν αποθηκεύσετε το πλάνο στο iPlan Stereotaxy, ή αφού το
φορτώσετε στο iPlan RT Image. Στη συνέχεια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά τον
εντοπισμό στο iPlan RT Image 4.1.

Εμφάνιση συντεταγμένων

Όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα εξόδου από μια εφαρμογή iPlan ως δεδομένα εισόδου σε
μια άλλη εφαρμογή iPlan, οι συντεταγμένες μπορεί να αναφέρονται σε διαφορετικές
ανατομικές θέσεις, ανάλογα με την ομάδα εικόνων που χρησιμοποιείται ως στερεοτακτική
αναφορά και η οποία ορίζει το σύστημα συντεταγμένων/προέλευση του δακτυλίου
κεφαλής/εντοπιστή. Μην ξεχνάτε να επαληθεύετε τις ανατομικές θέσεις των δεδομένων που
μεταφέρονται.

Σχεδιασμένα αντικείμενα

Αν το πλάνο θεραπείας περιέχει σχεδιασμένα αντικείμενα, προετοιμάστε τα αντικείμενα για
εξαγωγή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Prepare for Export..., πριν αποθηκεύσετε το
πλάνο στο iPlan 3.0. Οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή
η λειτουργία περιγράφονται στη σελίδα 223. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να φορτώσετε το
πλάνο θεραπείας στο iPlan RT Image 4.1.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
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13 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ iPLAN

13.1 Εξαγωγή: Τυπική μορφή Brainlab
13.1.1 Εξαγωγή σε τυπική μορφή Brainlab

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να εξαγάγετε το πλάνο θεραπείας, προκειμένου να το
χρησιμοποιήσετε με κάποιο λογισμικό πλοήγησης Brainlab.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στην εξαγωγή

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Go to..., στην περιοχή Navigator, για να ανοίξετε το iPlan Navigator.

2. Κάντε κλικ στο Save and Export για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Save Archives. 

3. Κάντε κλικ στο New Archives για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου New Archive.

4.
Επιλέξτε Standard Brainlab και κάντε κλικ στο Next.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Brainlab Standard, όπου μπορείτε να ορίσετε τις
ρυθμίσεις αρχείου.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ iPLAN
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Πώς να ορίσετε ρυθμίσεις αρχείου

Εικόνα 118 

Βήματα

1. Στο παράθυρο διαλόγου Brainlab Standard, εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο, στο
πεδίο Archive Name. 

2.

Για να ορίσετε έναν νέο κατάλογο για την αποθήκευση δεδομένων, κάντε κλικ στο Browse
για να πλοηγηθείτε στη σχετική τοπική διαδρομή ή διαδρομή δικτύου, στο πεδίο Data
Path.
Εναλλακτικά, εισαγάγετε χειροκίνητα τη διαδρομή αρχείου.

3.

Από την αναπτυσσόμενη λίστα Platform, επιλέξτε την πλατφόρμα εξαγωγής (π.χ. Crani-
al Essential 1.x).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να φορτώσετε επιτυχώς ένα πλάνο θεραπείας στο σύστημα πλοήγησης,
βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τη σωστή πλατφόρμα και τοποθεσία εξαγωγής.
 

4.

Στο After successful export:
• Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Close iPlan για να κλείσετε το iPlan μετά την
εξαγωγή.

• Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Start follow-up application και κάντε κλικ στο
Browse για να επιλέξετε μια επακόλουθη εφαρμογή.

5. Αν κρίνεται αναγκαίο, κάντε κλικ στο Enable interpolation for non-512x512 images.

6. Για να βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή αρχείου είναι έγκυρη, κάντε κλικ στο Test connection.

7. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο παράθυρο
διαλόγου Save Archives, όπου πλέον εμφανίζεται το νέο αρχείο στη λίστα.

Εξαγωγή: Τυπική μορφή Brainlab
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Παράθυρο διαλόγου Save Archives

Εικόνα 119 

Επιλογές

Για να συνεχίσετε τη διαδικασία εξαγωγής, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα και κάντε κλικ στο
Next για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Export (βλ. σελίδα 225).

Για να ορίσετε ένα διαφορετικό κατάλογο στον οποίο επιθυμείτε να εξαγάγετε το αρχείο, κάντε
κλικ στο Settings. Προσαρμόστε τη διαδρομή στο πεδίο Data path, όπως περιγράφεται στη σε-
λίδα 224.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα και κάντε κλικ στο Delete.

Για να εμφανίσετε ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, κάντε κλικ στο Logfile (βλ. σελίδα 20).

Πώς να εξαγάγετε το πλάνο

Εικόνα 120 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ iPLAN
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Βήματα

1. Στο παράθυρο διαλόγου Save Archives, επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στο Next για
να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Export (όπως φαίνεται παραπάνω).

2. Στην ενότητα Plan Details του παραθύρου διαλόγου, εισαγάγετε το όνομα και την
περιγραφή του σχεδίου στα πεδία που παρέχονται.

3.

Στην ενότητα Select content for export του παραθύρου διαλόγου, ενεργοποιήστε τα
αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τις ομάδες και εικόνων και το περιεχόμενο
που επιθυμείτε να εξαγάγετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Πριν από την εξαγωγή αντικειμένων που έχετε δημιουργήσει με τη λειτουργία
Object Creation, μπορείτε να τα προετοιμάσετε για εξαγωγή, επιλέγοντας μια διαφορετική
ομάδα εικόνων στην οποία επιθυμείτε να τα εξαγάγετε (βλ. σελίδα 127).
 

4. Κάντε κλικ στο Export για να εξαγάγετε το πλάνο θεραπείας.

Σημαντικές συμβουλές για την εξαγωγή δεδομένων

• Για να εξαγάγετε επιτυχώς το πλάνο, πρέπει να επιλέξετε το απαιτούμενο περιεχόμενο που
έχετε σχεδιάσει για την επιλεγμένη ομάδα δεδομένων. Σε περίπτωση που είναι
απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου για το περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί (εικονίδιο με
κλειστό μάτι, βλ. σελίδα 54), πρέπει να το ενεργοποιήσετε αν επιθυμείτε να εξαγάγετε το
περιεχόμενο.

• Ανάλογα με τη διαθέσιμη μνήμη του επεξεργαστή, τα σχεδιασμένα αντικείμενα ενδέχεται να
είναι προσωρινά μη ορατά κατά τη διάρκεια της εξαγωγής, εντούτοις θα είναι διαθέσιμα για την
πλοήγηση.

• Η εξαγωγή για πλοήγηση περίπλοκων αντικειμένων που περιέχουν πολύ μεγάλο αριθμό
κλασμάτων δεν είναι πάντα δυνατή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Maximal
Fragment Number για να απλοποιήσετε αυτά τα αντικείμενα (βλ. σελίδα 146).

Οι ομάδες δεδομένων που υπερβαίνουν τη συντεταγμένη της ομάδας τομών, δηλαδή τα
+/-511 mm, μπορούν να φορτωθούν στο iPlan για σκοπούς σχεδιασμού, αλλά η εξαγωγή
τους θα είναι απενεργοποιημένη (συμπεριλαμβανομένου του συνδεδεμένου περιεχομένου
του σχεδίου), καθώς το λογισμικό πλοήγησης Brainlab δεν υποστηρίζει αυτά τα δεδομένα.

Πληροφορίες σχεδίου θεραπείας

Λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στη μορφή δεδομένων, οι μέγιστοι αριθμοί χαρακτήρων
που ισχύουν για τα στοιχεία του σχεδίου θεραπείας προς εξαγωγή είναι οι εξής:
• Όνομα ασθενή: Έως 33 χαρακτήρες το μέγιστο
• Αναγνωριστικό ασθενή: Έως 17 χαρακτήρες το μέγιστο
• Ονόματα τρισδιάστατων αντικειμένων: Έως 23 χαρακτήρες το μέγιστο
• Περιγραφή σχεδίου: 110 χαρακτήρες κατά το μέγιστο

Αν υπερβείτε τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, οι πληροφορίες που έχετε εισαγάγει στο
σχετικό πεδίο θα μειωθούν αυτόματα κατά την εξαγωγή.

Εξαγωγή: Τυπική μορφή Brainlab
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13.1.2 Πρόσθετες πληροφορίες για την εξαγωγή

Εμφάνιση αντικειμένων που έχουν εξαχθεί

Αν στο περιεχόμενο (π.χ. τροχιές, αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί, κ.λπ.) που έχει σχεδιαστεί
έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από οκτώ χρώματα, ο αριθμός των χρωμάτων θα περιοριστεί στην
προεπιλεγμένη ρύθμιση (οκτώ) όταν εξάγετε τα δεδομένα για χρήση με το λογισμικό πλοήγησης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει χρώματα που επιτρέπουν τη σαφή διάκριση μεταξύ των
διαφορετικών περιεχομένων που έχουν σχεδιαστεί.
Κατά την εξαγωγή επισημασμένων σημείων (βλ. σελίδα 213), τα σημεία θα έχουν μόνο ένα χρώμα
στο λογισμικό πλοήγησης, ανεξάρτητα από το χρώμα που έχει σχεδιαστεί στο iPlan. Κατά την
εξαγωγή πολλαπλών επισημασμένων σημείων, αυτά τα στοιχεία θα συμπεριληφθούν σε μία μόνο
ομάδα στο λογισμικό πλοήγησης.

Δεδομένα σχεδίου θεραπείας

Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής πριν φορτώσετε το πλάνο
θεραπείας στο σύστημα πλοήγησης. Διαφορετικά, μπορεί να φορτώσετε ελλιπή ή
εσφαλμένα δεδομένα, με αποτέλεσμα την εσφαλμένη θεραπεία του ασθενή.

Η εμφάνιση και η οπτικοποίηση μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των εφαρμογών της Brainlab
(π.χ. λογισμικό σχεδιασμού και πλοήγησης) εξαιτίας διαφορετικού περιβάλλοντος χρήστη
και ροής εργασιών. Τα εξαγόμενα δεδομένα πρέπει πάντοτε να επαληθεύονται στην
πλατφόρμα-στόχο πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Οι πολλαπλές ομάδες δεδομένων που έχουν συγχωνευθεί με ξεχωριστό εντοπισμό δεν
είναι δυνατό να εξαχθούν σε λογισμικό πλοήγησης Kolibri ή VectorVision. Μπορεί να γίνει
εντοπισμός μόνο μίας ομάδας δεδομένων αναφοράς, ενώ όλες οι άλλες ομάδες δεδομένων
πρέπει να συγχωνευτούν με μεθόδους αυτόματης, μη αυτόματης συγχώνευσης εικόνων, ή
συγχώνευσης με αντιστοίχιση σημείων ανά ζεύγη, αν πρέπει να εξαχθούν σε εφαρμογή
πλοήγησης.

Για να επιλέξετε ένα αρχείο εξαγωγής σε κάποιο εξωτερικό μέσο, όπως δίσκο Zip ή μονάδα
USB, το μέσο πρέπει να είναι ήδη συνδεδεμένο. Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η
εξαγωγή του περιεχομένου σχεδιασμού.

Ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι σε ομάδες δεδομένων που έχουν εξαχθεί

Αν έχετε εκτελέσει ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι σε μια ομάδα δεδομένων 16 bit, εκτός
CT, στο iPlan, το εύρος των διαθέσιμων τιμών της κλίμακας του γκρι περιορίζεται από την
εφαρμογή πλοήγησης (εκδόσεις λογισμικού < 7.x VectorVision cranial/ENT και < 2.x Kolibri
cranial/ENT) όταν εξάγετε την ομάδα δεδομένων. Στην εφαρμογή πλοήγησης θα ληφθούν υπόψη
μόνο οι τιμές της κλίμακας γκρι που βρίσκονται μεταξύ των αριστερών και δεξιών ορίων, όπως
ορίζεται στο Advanced Windowing.

Μετά την εξαγωγή, ο χειρουργός δεν μπορεί να προβάλει και να προσαρμόσει το πλήρες
εύρος των τιμών της κλίμακας γκρι κατά τη διάρκεια της πλοήγησης.
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει ένα παράδειγμα των τιμών της κλίμακας γκρι που έχουν οριστεί
για το αριστερό και το δεξιό όριο, στο Advanced Windowing του iPlan και παρουσιάζει το πώς
επηρεάζεται το εύρος της ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι:

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ iPLAN
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① ②

④

③

Εικόνα 121 

Αρ. Επεξήγηση

① Αριστερό όριο τιμών κλίμακας γκρι που έχει οριστεί.

② Δεξιό όριο τιμών κλίμακας γκρι που έχει οριστεί.

③
Κατά την εξαγωγή, το λογισμικό μετατρέπει τα δεδομένα της περιοχής που βρίσκεται με-
ταξύ του αριστερού και του δεξιού ορίου από 16 bit σε 8 bit. (65.536 τιμές κλίμακας γκρι
αντιστοιχίζονται σε 256 τιμές κλίμακας γκρι που παρέχονται από τα δεδομένα 8 bit).

④ Όλη η περιοχή που βρίσκεται εκτός του αριστερού και του δεξιού ορίου (ανατομικές πλη-
ροφορίες) θα χαθεί μετά την εξαγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι οποιαδήποτε
στιγμή πριν από την εξαγωγή, κάνοντας κλικ στο κουμπί Advanced Windowing της γραμμής
εργαλείων (βλ. σελίδα 205).
 

Ανεπιτυχής εξαγωγή

Αν επιχειρήσετε να εξαγάγετε ένα πλάνο θεραπείας που δημιουργεί μεγάλο αριθμό αρχείων
δεδομένων (περίπου 507 αρχεία ή φάκελοι) στο ριζικό κατάλογου του δίσκου zip που
χρησιμοποιείτε για την εξαγωγή, η εξαγωγή θα σταματήσει και θα εμφανιστούν μηνύματα
σφάλματος.
Σε αυτήν την περίπτωση, σας συνιστούμε να εκτελέσετε αναδιαμόρφωση (ή εκκαθάριση) του
μέσου και στη συνέχεια να επιχειρήσετε ξανά την εξαγωγή, όπως υποδεικνύεται στο παράθυρο
διαλόγου που εμφανίζεται. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab
για περαιτέρω πληροφορίες.

Οδηγίες για τη διαμόρφωση του μέσου

Πρέπει να έχετε υπόψη τους παρακάτω περιορισμούς για την αποθήκευση δεδομένων όταν
πραγματοποιείτε αναδιαμόρφωση του μέσου:

Μορφή μέσου Περιορισμοί αποθήκευσης δεδομένων

FAT 
Σε έναν καθαρό ριζικό κατάλογο του μέσου μπορούν να αποθηκευ-
τούν έως και 506 αρχεία ή φάκελοι. Αν επιχειρήσετε να αποθηκεύσε-
τε μεγαλύτερο αριθμό, εμφανίζεται ένα μήνυμα συστήματος.

FAT32 Υποστηρίζεται μεγάλος αριθμός αρχείων ή φακέλων. Η μορφή FAT32
δεν υποστηρίζεται από τα Windows NT.

Εξαγωγή: Τυπική μορφή Brainlab
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Μορφή μέσου Περιορισμοί αποθήκευσης δεδομένων

NTFS

Υποστηρίζεται μεγάλος αριθμός αρχείων ή φακέλων.
Οι αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης, όπως ο δίσκος ZIP ή οι
μονάδες USB, συνήθως δεν είναι δυνατό να διαμορφωθούν σε NTFS
στα Windows XP. Η αυτόματη εξαγωγή μέσου (π.χ. δίσκου Zip) δε θα
λειτουργεί σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μην ξεχάσετε να πραγματοποιήσετε εκκαθάριση του ριζικού καταλόγου του μέσου
εξαγωγής που χρησιμοποιείτε.
 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ iPLAN

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.4 iPlan ENT Έκδ. 3.0 229



13.2 Εξαγωγή: STL
13.2.1 Εξαγωγή δεδομένων STL

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να εξαγάγετε τρισδιάστατα δεδομένα από ένα πλάνο
θεραπείας στην Πρότυπη γλώσσα ψηφίδωσης (αρχεία STL), που έχει αναπτυχθεί για
τρισδιάστατα συστήματα. Τα αρχεία STL χρησιμοποιούν συνδεδεμένες τριγωνικές όψεις για την
περιγραφή της γεωμετρίας επιφάνειας ενός τρισδιάστατου αντικειμένου.

Σημαντικές συμβουλές για την εξαγωγή STL

Αν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε τρισδιάστατο σχεδιογράφο τρίτου κατασκευαστή για την
εκτύπωση αντικειμένων που έχουν εξαχθεί, βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενό σας αποτελείται από
ένα μόνο σχήμα. Αν υπάρχουν πολλαπλά μέρη, ή αντικείμενα που δεν είναι συνδεδεμένα,
ορισμένοι εκτυπωτές δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν το αρχείο.
Αν πραγματοποιήσετε εξαγωγή μεγάλων αντικειμένων, το αρχείο STL που θα προκύψει ενδέχεται
να καταλάβει πολύ χώρο στο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός σας δίσκος διαθέτει αρκετό χώρο.

Από προεπιλογή, το iPlan εξάγει το αρχείο STL χρησιμοποιώντας ως μονάδα βάσης το
χιλιοστό. Αν κρίνεται αναγκαίο, μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα σε ίντσες όταν ορίζετε τις
ρυθμίσεις αρχείου (βλ. σελίδα 231).

Τα αντικείμενα προς εξαγωγή πρέπει να έχουν απόσταση τομής μικρότερη των 1,5 mm.
Μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση στην εργασία σχεδιασμού Object Creation (βλ.
σελίδα 131).

Το αποτέλεσμα της Εξαγωγής STL αποτελεί μια προσέγγιση του αρχικού μοντέλου. Η
απώλεια πληροφοριών που υπάρχει κατά τη μετατροπή εξαρτάται από τις ρυθμίσεις
ποιότητας που έχετε επιλέξει στο παράθυρο διαλόγου STL Export. Οι εικόνες υψηλής
ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη προσέγγιση.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στην εξαγωγή

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Go to..., στην περιοχή Navigator, για να ανοίξετε το iPlan Navigator.

2. Κάντε κλικ στο Save and Export για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Save Archives.

3. Κάντε κλικ στο New Archives για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου New Archive.

4.
Επιλέξτε STL και κάντε κλικ στο Next.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου STL, όπου μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις αρχείου.

Εξαγωγή: STL
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Πώς να ορίσετε ρυθμίσεις αρχείου

Εικόνα 122 

Βήματα

1. Στο παράθυρο διαλόγου STL, εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο, στο πεδίο Archive Na-
me. 

2.
Στο πεδίο Data path, κάντε κλικ στο Browse για να πλοηγηθείτε στη σχετική τοπική
διαδρομή ή διαδρομή δικτύου.
Εναλλακτικά, εισαγάγετε χειροκίνητα τη διαδρομή αρχείων για τα δεδομένα ασθενή.

3.

Επιλέξτε την ποιότητα αντικειμένου που επιθυμείτε, από την αναπτυσσόμενη λίστα Ex-
port Quality of Objects.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν επιλέξετε υψηλή ποιότητα, τα αρχεία που θα προκύψουν θα έχουν μεγάλο
μέγεθος. Ορισμένοι κατασκευαστές μπορεί να έχουν ορίσει κάποιο μέγιστο μέγεθος
αρχείων που υποστηρίζουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για να
εξαγάγετε μεγάλες δομές σε χαμηλότερη ανάλυση, ώστε να αντιστοιχούν στο όριο
μεγέθους. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.
 

4. Επιλέξτε τη μονάδα μεγέθους για το αντικείμενο (σε mm ή ίντσες), από την
αναπτυσσόμενη λίστα Unit of STL Data.

5. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Export objects with color information για να
εξαγάγετε δεδομένα με τα χρώματα που έχετε ορίσει στο iPlan.

6. Για να επαληθεύσετε ότι η διαδρομή αρχείου είναι έγκυρη, κάντε κλικ στο Test connecti-
on.

7. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου και να επιστρέψετε στο
παράθυρο διαλόγου Save Archives, όπου πλέον εμφανίζεται το νέο αρχείο στη λίστα.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ iPLAN
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Παράθυρο διαλόγου Save Archives

Εικόνα 123 

Επιλογές

Για να συνεχίσετε τη διαδικασία εξαγωγής, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα και κάντε κλικ στο
Next για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου STL Export (βλ. σελίδα 232).

Για να ορίσετε ένα διαφορετικό κατάλογο στον οποίο επιθυμείτε να εξαγάγετε το αρχείο, κάντε
κλικ στο Settings. Προσαρμόστε τη διαδρομή στο πεδίο Data path, όπως περιγράφεται στη σε-
λίδα 231.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα και κάντε κλικ στο Delete.

Για να εμφανίσετε ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, κάντε κλικ στο Logfile (βλ. σελίδα 20).

Πώς να εξαγάγετε το πλάνο

Εικόνα 124 

Εξαγωγή: STL
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Βήματα

1. Στο παράθυρο διαλόγου Save Archives, επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στο Next για
να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου STL Export (όπως φαίνεται παραπάνω).

2. Στην ενότητα Plan Details του παραθύρου διαλόγου, τροποποιήστε το όνομα και την
περιγραφή του φακέλου εξαγωγής.

3.

Επιλέξτε την ποιότητα αντικειμένου που επιθυμείτε, από την αναπτυσσόμενη λίστα Ex-
port Quality of Objects.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν επιλέξετε υψηλή ποιότητα, τα αρχεία που θα προκύψουν θα έχουν μεγάλο
μέγεθος. Ορισμένοι κατασκευαστές μπορεί να έχουν ορίσει κάποιο μέγιστο μέγεθος
αρχείων που υποστηρίζουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για να
εξαγάγετε μεγάλες δομές σε χαμηλότερη ανάλυση, ώστε να αντιστοιχούν στο όριο
μεγέθους. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.
 

4. Στην ενότητα Export content του παραθύρου διαλόγου, ενεργοποιήστε τα αντίστοιχα
πλαίσια ελέγχου Objects για να επιλέξετε τα αντικείμενα που επιθυμείτε να εξαγάγετε.

5.

• Επιλέξτε την αρχική ομάδα δεδομένων ασθενή που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ως
αναφορά ο κατασκευαστής.

• Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Export reference 3D model.
• Επιλέξτε τον τύπο ουδού από την αναπτυσσόμενη λίστα (Skin ή Bone, αποκλειστικά
για ομάδες εικόνων CT).

6. Κάντε κλικ στο Export για να εξαγάγετε το πλάνο θεραπείας.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ iPLAN
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13.3 Εξαγωγή: DICOM PACS
13.3.1 Εξαγωγή σε DICOM PACS

Γενικές πληροφορίες

Αυτή η επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να εξαγάγετε σε κάποιο PACS στιγμιότυπα οθόνης που
βρίσκονται σε μορφή DICOM.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στην εξαγωγή

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Go to..., στην περιοχή Navigator, για να ανοίξετε το iPlan Navigator.

2. Κάντε κλικ στο Save and Export για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Save Archives.

3. Κάντε κλικ στο New Archives για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου New Archive.

4.
Επιλέξτε DICOM export via Network και κάντε κλικ στο Next.
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου DICOM PACS Export, όπου μπορείτε να ορίσετε τις
ρυθμίσεις αρχείου.

Πώς να ορίσετε ρυθμίσεις αρχείου

Εικόνα 125 

Βήματα

1. Στο παράθυρο διαλόγου DICOM PACS Export, εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο, στο
πεδίο Archive Name. 

2.
Στην ενότητα Archive Settings, μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αυτές οι ρυθμίσεις συνήθως διαμορφώνονται από την τεχνική υποστήριξη της
Brainlab.
 

3. Για να επαληθεύσετε ότι οι καθορισμένες τοπικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις διακομιστή
είναι έγκυρες, κάντε κλικ στο Test connection.

4. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο παράθυρο
διαλόγου Save Archives, όπου πλέον εμφανίζεται το νέο αρχείο στη λίστα.

Εξαγωγή: DICOM PACS
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Πώς να πραγματοποιήσετε την εξαγωγή

Εικόνα 126 

Βήματα

1. Στο παράθυρο διαλόγου Save Archives, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα και κάντε κλικ
στο Next για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου DICOM Export (βλ. παραπάνω).

2.
Στο παράθυρο διαλόγου εμφανίζονται οι εικόνες που είναι διαθέσιμες για εξαγωγή.
Κάντε κλικ στο Export για να εξαγάγετε τις εικόνες.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ iPLAN
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13.4 Κλείσιμο του λογισμικού
13.4.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να κλείσετε το λογισμικό ανά πάσα στιγμή από το εικονίδιο τερματισμού ή από το
iPlan Navigator.

Πώς να πραγματοποιήσετε έξοδο χρησιμοποιώντας το εικονίδιο τερματισμού λειτουργίας

Βήμα

Κάντε κλικ στο εικονίδιο τερματισμού λειτουργίας που φαίνεται παραπάνω, στην περιο-
χή Navigator.

Πώς να πραγματοποιήσετε έξοδο με το iPlan Navigator

Βήματα

1. Κάντε κλικ στο Go to..., στην ενότητα Navigator, για να ανοίξετε το iPlan Navigator.

2. Κάντε κλικ στο Exit και μετά στο OK.

Μη αποθηκευμένες αλλαγές

Αν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές στο πλάνο θεραπείας, εμφανίζεται το παρακάτω
παράθυρο διαλόγου:

Εικόνα 127 

Επιλογές

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο Yes.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία του λογισμικού χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ
στο No.

Κλείσιμο του λογισμικού
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14 iHELP (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ)

14.1 Εισαγωγή
14.1.1 Χρήση του iHelp

Γενικές πληροφορίες

Αν ζητηθεί, ο σταθμός εργασίας iPlan μπορεί να εξοπλιστεί με τη δυνατότητα για απομακρυσμένη
πρόσβαση στην τεχνική υποστήριξη της Brainlab. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη
δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης κάνοντας κλικ στο Start iHelp, στο μενού start
(Έναρξη) των Windows.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab προτού ενεργοποιήσετε το
iHelp, καθώς απαιτείται ενεργοποίηση από αυτούς προτού να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε
την επιλογή.
 

Μενού Start (Έναρξη)

①

Εικόνα 128 
Μόλις ενεργοποιηθεί το iHelp, τα αντίστοιχα εικονίδια εμφανίζονται στο μενού start (Έναρξη) των
Windows ①.
Τώρα, η τεχνική υποστήριξη της Brainlab θα διαθέτει απομακρυσμένη πρόσβαση στο σταθμό
εργασίας iPlan, π.χ. για να εκτελέσει διαγνωστικούς ελέγχους του συστήματος.

iHELP (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης, κάντε κλικ στο
Stop iHelp, στο μενού start (Έναρξη) των Windows.
 

Τρόπος λειτουργίας του iHelp

Το λογισμικό iHelp, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο σύστημα πελάτη, κάνει ping στο διακομιστή
iHelp, στη θύρα 443 ή 17002. Και οι δύο είναι εξερχόμενες συνδέσεις και αυτή της θύρας 17002
είναι ταχύτερη. Με κάθε ping ο πελάτης προσπαθεί να καθορίσει ένα τούνελ SSL.
• Για να προσπελάσει τον πελάτη, η τεχνική υποστήριξη της Brainlab συνδέεται πρώτα στο
διακομιστή iHelp χρησιμοποιώντας ένα τούνελ SSL.

• Ο διακομιστής iHelp συγχωνεύει τα δύο τούνελ και η τεχνική υποστήριξη της Brainlab
ενεργοποιεί την πρόσβαση στον πελάτη.

Απαιτήσεις εγκατάστασης

Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας (εκτός αν θέλετε να
παρέχετε υποστήριξη Brainlab με ταχύτερη σύνδεση στον πελάτη σας).
Δεδομένου ότι με το τείχος ασφαλείας οι συνδέσεις στο Internet γίνονται ήδη μέσα από το δίκτυό
σας, το iHelp θα μπορεί να παράσχει απομακρυσμένη βοήθεια. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το
iHelp στον πελάτη, διαφορετικά, η τεχνική υποστήριξη της Brainlab δεν θα έχει πρόσβαση.
Δεν μεταφέρονται δεδομένα ασθενή.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με το iHelp.support@brainlab.com.

Εισαγωγή
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