®
iPLAN

ENT

Versiune 3.0

Ghid de utilizare a software-ului
Revizie 1.4
Copyright 2016, Brainlab AG Germany. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

CUPRINS
INFORMAŢII GENERALE......................................................................................................9
Date de contact şi informaţii juridice .....................................................................................................9
Date de contact............................................................................................................................................9
Informaţii juridice........................................................................................................................................10

Simboluri....................................................................................................................................................11
Simboluri utilizate în acest ghid ..................................................................................................................11

Domenii de utilizare ................................................................................................................................12
Utilizarea sistemului ..................................................................................................................................12

Compatibilitate cu dispozitivele medicale ..........................................................................................13
Software-ul medical Brainlab......................................................................................................................13
Software non-Brainlab................................................................................................................................14

Instruire şi documentare ........................................................................................................................15
Prezentare generală...................................................................................................................................15
Abrevieri utilizate........................................................................................................................................16

ÎNCĂRCAREA ŞI IMPORTAREA DATELOR PACIENTULUI ..............17
Pornirea software-ului.............................................................................................................................17
Pornirea software-ului ................................................................................................................................17
Fişiere jurnal ..............................................................................................................................................20
Încărcarea şi importarea paşilor .................................................................................................................21

Crearea arhivelor noi ...............................................................................................................................22
Paşii de început .........................................................................................................................................22
Setări pentru arhivele noi – prezentare generală........................................................................................23
Setări pentru arhivele noi – Advanced Brainlab..........................................................................................24
Setări pentru o arhivă nouă – DICOM ........................................................................................................25
Setări pentru o arhivă nouă – importul DICOM PACS ...............................................................................27
Setări pentru o arhivă nouă – STL..............................................................................................................28

Selectarea unei arhive.............................................................................................................................30
Selectarea arhivei ......................................................................................................................................30

Gestionarea datelor pacientului ...........................................................................................................31
Selectarea pacientului ...............................................................................................................................31
Copierea sau mutarea datelor pacientului într-o altă arhivă........................................................................33
Încărcarea unui plan de tratament..............................................................................................................35
Importul datelor DICOM ............................................................................................................................36
Orientare....................................................................................................................................................39
Ştergerea secţiunilor ..................................................................................................................................41
Sortarea imaginilor .....................................................................................................................................42

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

3

CUPRINS

Informaţiile DICOM ....................................................................................................................................43

Adăugarea datelor pacientului ..............................................................................................................44
Importarea noilor date DICOM ..................................................................................................................44
Importul datelor STL...................................................................................................................................45

PREZENTAREA GENERALĂ A APLICAŢIEI ....................................................47
Introducere în iPlan ................................................................................................................................47
Prezentare generală...................................................................................................................................47
Date imagistice şi abrevieri ........................................................................................................................48
Procedura iPlan ........................................................................................................................................49

Interfaţa de utilizator ...............................................................................................................................50
Ecranul principal .......................................................................................................................................50
Prezentarea generală a ferestrelor ............................................................................................................51
Zona Navigator ..........................................................................................................................................52
iPlan Navigator...........................................................................................................................................53
Zona cu funcţii ...........................................................................................................................................54
Filele .........................................................................................................................................................56
Modul de vizualizare a imaginii în zona de planificare ................................................................................57
Bara de instrumente şi butoanele cu funcţii................................................................................................59
Comenzi rapide cu mouse-ul/de pe tastatură .............................................................................................62

VIZUALIZARE ŞI CONFIGURARE ..............................................................................65
Introducere ................................................................................................................................................65
Prezentare generală ..................................................................................................................................65
Funcţiile de Vizualizare şi Ajustare.............................................................................................................66

Vizualizarea şi ajustarea imaginilor ....................................................................................................67
Alinierea imaginilor.....................................................................................................................................67
Importul şi exportul imaginilor.....................................................................................................................68

Configurarea vizualizărilor .....................................................................................................................70
Butoanele de vizualizare ............................................................................................................................70
Afişare pe tot ecranul .................................................................................................................................72
Orientarea vizualizării.................................................................................................................................73
Tipuri de vizualizare ...................................................................................................................................74
Opţiuni de compoziţie.................................................................................................................................76

Filele de vizualizare a imaginilor ..........................................................................................................79
Fila Overview .............................................................................................................................................79
Filele de vizualizare a secţiunilor................................................................................................................82
Fila X-ray Images .......................................................................................................................................84
Fila Other Images ......................................................................................................................................85
Fila Multiple Sets........................................................................................................................................86

Fila Plan Content ......................................................................................................................................87
Prezentare generală...................................................................................................................................87
Seturile de imagini ....................................................................................................................................88
Conţinutul planificat....................................................................................................................................90

4

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

CUPRINS

FUNCŢII 3D AVANSATE .......................................................................................................93
Introducere ................................................................................................................................................93
Prezentare generală...................................................................................................................................93

Modul de vizualizare 3D avansată ........................................................................................................94
Tipuri de vizualizare ...................................................................................................................................94
Vizualizarea în paralel a imaginilor 2D/3D ..................................................................................................99

Stabilirea pragului 3D avansat ............................................................................................................100
Prezentare generală.................................................................................................................................100

Decupare 3D avansată ..........................................................................................................................102
Prezentare generală.................................................................................................................................102

PLANIFICAREA PUNCTELOR DE ÎNREGISTRARE ...............................103
Introducere ..............................................................................................................................................103
Prezentare generală ................................................................................................................................103
Funcţiile punctelor de înregistrare ...........................................................................................................104

Planificarea punctelor ...........................................................................................................................105
Adăugarea manuală de repere.................................................................................................................105
Definirea markerilor inelari .......................................................................................................................107
Definirea parametrilor de detectare pentru markerii sferici .......................................................................109
Detectare automată a markerilor sferici.................................................................................................... 111
Funcţii suplimentare .................................................................................................................................113

FUZIUNE DE IMAGINI ..........................................................................................................115
Introducere ..............................................................................................................................................115
Prezentare generală ................................................................................................................................115
Funcţii pentru fuziunea imaginilor.............................................................................................................116

Selectarea imaginilor pentru fuziune .................................................................................................117
Perechile de fuzionat................................................................................................................................117

Optimizarea imaginilor afişate ............................................................................................................119
Reglarea contrastului imaginii .................................................................................................................119
Modificarea opţiunilor de configurare a ferestrelor aferente imaginilor .....................................................120

Efectuarea fuziunii de imagini .............................................................................................................121
Definirea zonei de fuziune........................................................................................................................121
Fuziunea automată ..................................................................................................................................123
Poziția referinţă a fuziunii .........................................................................................................................124
Fuziunea în baza informaţiilor volumetrice ...............................................................................................125
Fuziunea manuală ...................................................................................................................................126
Fuziunea punctelor de înregistrare...........................................................................................................128

Acurateţea fuziunii .................................................................................................................................129
Verificarea fuziunii ...................................................................................................................................129

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

5

CUPRINS

CREAREA OBIECTULUI....................................................................................................131
Introducere ..............................................................................................................................................131
Prezentare generală ................................................................................................................................131
Funcţiile de creare a obiectelor ................................................................................................................132

Adăugarea obiectelor ............................................................................................................................133
Adăugarea obiectelor unice......................................................................................................................133
Adăugarea obiectelor multiple..................................................................................................................135

Crearea obiectelor .................................................................................................................................136
Crearea obiectelor utilizând peria ............................................................................................................136
Crearea obiectelor utilizând funcţia SmartBrush.......................................................................................139
Crearea obiectelor utilizând funcţia SeedBrush........................................................................................140

Crearea obiectelor utilizând funcţia de segmentare automată ....................................................142
Segmentarea automată utilizând atlasul...................................................................................................142
Segmentarea automată cu pragul de bandă (utilizând o regiune de interes) ...........................................145
Segmentarea automată cu pragul de bandă (utilizând un obiect mască) .................................................147

Crearea obiectelor cu rezoluţie ridicată ............................................................................................148
Prezentare generală ................................................................................................................................148
Verificarea obiectelor cu rezoluţie ridicată ................................................................................................151

Corectarea obiectelor............................................................................................................................152
Modificarea obiectelor utilizând funcţia SmartShaper ...............................................................................152

Manipularea avansată a obiectelor ....................................................................................................153
Accesare..................................................................................................................................................153
Scalarea obiectelor ..................................................................................................................................154
Îmbinarea obiectelor.................................................................................................................................156
Divizarea obiectelor..................................................................................................................................158

Proprietăţile obiectelor ........................................................................................................................160
Prezentare generală.................................................................................................................................160

Funcţii suplimentare..............................................................................................................................162
Opţiuni suplimentare de creare a obiectelor .............................................................................................162

Pregătirea obiectelor pentru export ...................................................................................................164
Pregătirea obiectelor ................................................................................................................................164

PLANIFICAREA AVANSATĂ A OBIECTELOR..............................................165
Introducere ..............................................................................................................................................165
Prezentare generală ................................................................................................................................165
Funcţiile de planificare avansată a obiectelor ...........................................................................................166

Planificarea obiectelor ..........................................................................................................................167
Translatarea în oglindă a obiectelor .........................................................................................................167
Poziţionarea obiectelor.............................................................................................................................169
Funcţii suplimentare ................................................................................................................................171

6

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

CUPRINS

PLANIFICAREA TRAIECTORIEI ................................................................................173
Funcţiile de planificare a traiectoriei .................................................................................................173
Prezentare generală.................................................................................................................................173

Crearea traiectoriilor .............................................................................................................................175
Adăugarea şi poziţionarea traiectoriilor noi...............................................................................................175
Duplicarea traiectoriilor ...........................................................................................................................176
Crearea traiectoriilor paralele ...................................................................................................................177
Funcţii suplimentare .................................................................................................................................178

Afişarea şi verificarea traiectoriei ......................................................................................................179
Afişarea traiectoriilor ...............................................................................................................................179
Verificarea traiectoriilor.............................................................................................................................182

FUNCŢII DIN BARA DE INSTRUMENTE ............................................................185
Introducere ..............................................................................................................................................185
Prezentare generală.................................................................................................................................185

Selectarea unui set de imagini ............................................................................................................186
Prezentare generală.................................................................................................................................186

Opţiuni generale .....................................................................................................................................187
Prezentare generală.................................................................................................................................187
Opţiuni de vizualizare ..............................................................................................................................188
3D Thresholding ......................................................................................................................................192
3D Clipping ..............................................................................................................................................193

Vizualizarea imaginilor ..........................................................................................................................195
Căutarea şi derularea în imagini ..............................................................................................................195
Panoramare şi recentrare.........................................................................................................................196
Mărirea/micşorarea imaginilor ..................................................................................................................197

Configurarea ferestrelor ......................................................................................................................198
Configurarea de bază a ferestrelor ..........................................................................................................198
Configurarea avansată a ferestrelor .........................................................................................................199

Funcţiile de măsurare ...........................................................................................................................203
Măsurarea unităţilor Hounsfield/valorilor de gri.........................................................................................203
Măsurarea distanţelor şi a unghiurilor .....................................................................................................205

Punctele de reper ..................................................................................................................................206
Adăugarea şi ştergerea punctelor ...........................................................................................................206

Capturile de ecran .................................................................................................................................208
Prezentare generală.................................................................................................................................208

SALVAREA PLANURILOR ...............................................................................................209
Salvarea unui plan de tratament .........................................................................................................209
Prezentare generală.................................................................................................................................209
Salvarea modificărilor...............................................................................................................................210

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

7

CUPRINS

Modificarea setărilor directorului...............................................................................................................212

Salvarea unui plan pentru utilizarea cu iPlan RT Image ................................................................213
Compatibilitatea cu aplicaţia iPlan RT Image ...........................................................................................213

EXPORTUL PLANULUI ŞI ÎNCHIDEREA SOFTWARE-ULUI
iPLAN...................................................................................................................................................215
Export: format Brainlab standard .......................................................................................................215
Exportul în formatul Brainlab standard .....................................................................................................215
Informaţii suplimentare privind exportul ....................................................................................................219

Export: STL ............................................................................................................................................222
Exportul datelor STL ................................................................................................................................222

Export: DICOM PACS ............................................................................................................................226
Exportul în DICOM PACS.........................................................................................................................226

Închiderea software-ului .......................................................................................................................228
Prezentare generală.................................................................................................................................228

iHELP (ASISTENŢĂ CLIENŢI DE LA DISTANŢĂ) ......................................229
Introducere ..............................................................................................................................................229
Utilizarea aplicaţiei iHelp ..........................................................................................................................229

INDEX ..................................................................................................................................................231

8

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

INFORMAŢII GENERALE

1

INFORMAŢII GENERALE

1.1

Date de contact şi informaţii juridice

1.1.1

Date de contact

Asistenţă clienţi
Dacă nu găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie în acest ghid sau dacă aveţi întrebări sau
probleme, contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab:
Regiune

Telefon şi fax

E-mail

Statele Unite ale Americii, Canada,
America centrală şi de sud

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

us.support@brainlab.com

Brazilia

Telefon: (0800) 892-1217

Marea Britanie

Telefon: +44 1223 755 333

Spania

Telefon: +34 (900) 649 115

Franţa şi regiunile francofone

Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa

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

Japonia

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

support@brainlab.com

Durata anticipată de service
Brainlab asigură o perioadă de cinci ani de service pentru software. În timpul acestei perioade, se
furnizează actualizările de software, precum şi asistenţa pe teren.

Feedback
Acest manual a fost revăzut atent, dar toutși poate să conţine erori.
Dacă aveţi sugestii cu privire la modul în care putem îmbunătăţi acest manual, contactaţi-ne la
igs.manuals@brainlab.com.

Producător
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany
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Date de contact şi informaţii juridice

1.1.2

Informaţii juridice

Drepturi de autor
Acest ghid conţine informaţii exclusive, protejate de drepturi de autor. Nicio parte din acest ghid
nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres în scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab
• iPlan® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania şi/sau în Statele Unite
• KolibriTM este o marcă comercială a Brainlab AG, cu înregistrare în curs
• SmartBrush® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania şi/sau în
Statele Unite
• VectorVision® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania şi/sau în
Statele Unite

Mărci comerciale non-Brainlab
• Microsoft® şi Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Software integrat aparţinând terţilor
•
•
•
•

Acest software se bazează parţial pe cercetările efectuate de Independent JPEG Group.
Porţiuni din acest software se bazează pe lucrări ale Sun Microsystems Inc.
Acest produs include software dezvoltat de Apache Software Foundation (www.apache.org/).
iPlan 3.0 necesită Java 2 Runtime Environment (versiunea 1.4 sau mai avansată) instalată pe
sistem.
• Implementarea Brainlab PDF-Viewer se bazează pe biblioteca PDF Direct/PDF Quick View,
Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Marcajul CE
Marcajul CE indică faptul că produsele Brainlab respectă cerinţele esenţiale
ale Directivei privind dispozitivele medicale (DDM).
Conform DDM, Directiva 93/42/CEE a Consiliului, iPlan ENT este un produs
din Clasa IIb.

Instrucţiuni privind eliminarea în siguranţă
Eliminaţi echipamentele electrice şi electronice numai în conformitate cu reglementările statutare. Pentru informaţii cu privire la directiva DEEE (privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice), vizitaţi:
http://www.brainlab.com/weee

Vânzarea în Statele Unite
Legile federale ale Statelor Unite restricţionează vânzarea acestui dispozitiv numai către medici
sau la recomandarea acestora.

10
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1.2

Simboluri

1.2.1

Simboluri utilizate în acest ghid

Avertismente
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Ele conţin
informaţii esenţiale de siguranţă, privind posibile răniri, deces sau alte consecinţe grave
asociate cu utilizarea greşită a echipamentului.

Atenţionări
Atenţionările sunt indicate prin simboluri de atenţionare sub formă de cerc. Acestea conţin
informaţii esenţiale de siguranţă cu privire la probleme care pot apărea în timpul utilizării
dispozitivului. Aceste probleme includ funcţionarea defectuoasă a dispozitivului,
defectarea sau deteriorarea acestuia, ori pagubele materiale.

Note
NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv şi prezintă sfaturi utile suplimentare.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

11

Domenii de utilizare

1.3

Domenii de utilizare

1.3.1

Utilizarea sistemului

Indicaţii de utilizare
Software-ul iPlan trebuie utilizat pentru vizualizarea, prezentarea şi documentarea imaginilor
medicale, inclusiv a diferitelor module de procesare şi de fuzionare a imaginilor, pentru
vizualizarea şi segmentarea asistate de atlas, planificarea funcţională intra-operatorie, unde
rezultatul se poate utiliza, de ex., în cazul intervenţiilor chirurgicale ghidate stereotaxic sau cu
ajutorul altor dispozitive pentru procesare şi vizualizare suplimentară.
Aceste proceduri includ, dar nu se limitează la:
• Planificarea şi simularea procedurilor chirurgicale craniene, cum ar fi rezecţia tumorilor,
amplasarea şunturilor, intervenţiile stereotaxice minim-invazive, biopsiile, planificarea şi
simularea traiectoriilor pentru stimulare şi înregistrarea electrozilor.
• Procedurile ORL, cum ar fi intervenţiile chirurgicale cu abord sinusal sau de chirurgie tumorală.
• Procedurile spinale, cum ar fi chirurgia tumorală, planificarea şuruburilor pediculare,
planificarea vertebroplastiilor.
• iPlan View este o aplicaţie destinată verificării planurilor de tratament existente.
• Procedurile de planificare şi simulare cranio-maxilofacială.
Utilizatorii standard ai aplicaţiei iPlan sunt specialiştii medicali inclusiv, dar nu limitat la, chirurgi şi
radiologi.

Utilizat preconizat
Utilizatorii de software preconizaţi sunt chirurgii şi cadrele medicale calificate.

Zona de utilizare
Zona de utilizare este determinată a fi în spaţiu închis, de regulă în spital sau clinică.

Manipularea atentă
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele sistemului şi accesoriile
acestuia.

Revizia plauzibilităţii
Înainte de a trata pacientul, verificaţi plauzibilitatea tuturor informaţiilor introduse în sistem
şi de rezultate din sistem.

Responsabilitatea
Acest sistem oferă chirurgului asistenţă suplimentară şi nu substituie sau nu înlocuieşte
experienţa chirurgului sau a utilizatorului şi/sau responsabilitatea acestuia în timpul
utilizării.

Declaraţie de conformitate STL
Puteţi primi o declaraţie de conformitate STL pentru iPlan 3.0 de la departamentul de asistenţă
clienţi al Brainlab, la adresa support@brainlab.com.
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1.4

Compatibilitate cu dispozitivele medicale

1.4.1

Software-ul medical Brainlab

Software-urile medicale Brainlab compatibile
iPlan ENT este compatibil cu:
• Software-ul PatXfer, versiunea 5.2
• software VectorVision cranial versiuni 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 şi 7.9
• software cranial/ENT essential & unlimited versiunea 1.0
• cranial/ENT unlimited versiunea 2.0 şi 2.1
• software Kolibri cranial versiuni 2.1, 2.5, 2.6, şi 2.7
• software iPlan cranial versiuni 1.1, 1.5, 2.5, şi 2.6
• software iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT versiuni 1.1, 2.5, şi 2.6
• Software-ul iPlan RT Image versiunea 4.1
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Alte software-uri Brainlab
Alt software compatibil cu Brainlab poate deveni disponibil după publicarea acestui ghid al
utilizatorului. Dacă aveţi întrebări privind compatibilitatea software-ului, contactaţi asistenţa
Brainlab.
Dacă utilizaţi alte versiuni software decât cele specificate mai sus, contactaţi departamentul de
asistenţă clienţi al Brainlab pentru clarificări cu privire la compatibilitatea cu dispozitivele Brainlab.
Utilizarea neautorizată a fişierelor de sistem iPlan sau a celor care conţin datele pacientului
este interzisă. Pentru gestionarea fişierelor sau a setărilor de configurare aferente
software-ului iPlan, contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0
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Compatibilitate cu dispozitivele medicale

1.4.2

Software non-Brainlab

Alte software-uri non-Brainlab
iPlan ENT este compatibil cu sistemele de operare Microsoft Windows XP, Server 2003/2008,
Windows 7 şi Windows 8. Pentru informaţii detaliate şi actualizate referitoare la sistemele de
operare compatibile, vă rugăm să contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab.
Brainlab recomandă protejarea sistemului prin măsuri de protecţie de ultimă oră împotriva
programelor rău-intenţionate (de ex., instalarea unui scaner de viruşi). Reţineţi că anumite măsuri
de protecţie împotriva programelor rău-intenţionate pot influenţa negativ performanţele sistemului,
de ex., dacă efectuaţi scanări în timp real şi se monitorizează fiecare accesare a unui fişier, atunci
încărcarea şi salvarea datelor pacientului pot fi încetinite.
NOTĂ: Sistemul Brainlab este un dispozitiv medical şi trebuie folosit conform destinaţiei sale de
utilizare şi conform acordului de licenţă pentru utilizatorul final al sistemului. Utilizarea softwareului terţilor poate influenţa negativ fiabilitatea sistemului.
Se recomandă numai actualizări esenţiale ale sistemului de operare sau măsuri de
protecţie împotriva programelor rău-intenţionate. Nu este permisă actualizarea driverelor.
Nu descărcaţi şi nu instalaţi actualizări în timpul planificării tratamentelor. Pentru mai multe
informaţii, contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab.

Conformitate DICOM
Declaraţiile de conformitate DICOM pot fi găsite pe pagina de internet a Brainlab:
www.brainlab.com.

Sisteme medicale electrice
Pentru informaţii privind configurarea sistemelor electrice, consultaţi Ghidul utilizatorului
sistemului şi Ghidul tehnic al utilizatorului.
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1.5

Instruire şi documentare

1.5.1

Prezentare generală

Audienţă vizată
Acest ghid al utilizatorului este destinat chirurgilor şi/sau personalului acestora.

Instruire Brainlab
Pentru a asigura o utilizare sigură şi adecvată înainte de folosirea sistemului, toţi utilizatorii trebuie
să participe la un program de instruire susţinut de către un reprezentant Brainlab.

Documentare
Acest ghid descrie software medical complex care trebuie utilizat cu atenţie.
Prin urmare, este important ca toţi utilizatorii sistemului:
• să citească cu atenţie acest ghid înainte de a utiliza echipamentul
• să aibă acces permanent la acest ghid

Ghiduri de utilizare disponibile
Ghid de utilizare

Cuprins

Ghiduri de utilizare a software-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului şi a ghidării
asistate de explorarea imagistică
• Descrierea configurării sistemului din sala de operaţie
• Instrucţiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a instrumentelor

Instrucţiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghid privind curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea

Detalii referitoare la curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea instrumentelor

Ghiduri de utilizare a sistemului

Informaţii detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare

Informaţii tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificaţii
şi informaţii privind conformitatea

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0
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Instruire şi documentare

1.5.2

Abrevieri utilizate

Abrevieri
Acest ghid de utilizare poate conţine următoarele abrevieri:

16

Abreviere

Definiţie

ADC Trace Map

DTI Apparent Diffusion Coefficient (Coeficient de difuzie aparentă
DTI)

B0

Imagine DTI achiziţionată la b = 0 sec/mm2

BOLD

Blood Oxygen Level Dependent (Dependent de nivelul de oxigen din
sânge)

CT

Computed Tomography (Tomografie computerizată)

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (Imagistică digitală
şi comunicaţii în medicină)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (Imagistică prin difuzie tensorială)

FA

Fractional Anisotropy (Anizotropie fracţionată)

FoR

Frame of Reference (Posiţie de referinţă)

HU

Hounsfield Unit (Unitate Hounsfield)

MER/S

Înregistrare şi stimulare cu microelectrozi

MRI

Magnetic Resonance Imaging (Imagistică prin rezonanţă magnetică)

NM

Nuclear Medicine (Medicină nucleară)

PACS

Picture Archiving and Communication System (Sistem de comunicare şi de arhivare a imaginilor)

PET

Positron Emission Tomography (Tomografie prin emisie de pozitroni)

SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography (Tomografie computerizată cu emisie de foton unic)

STL

Limba standard mozaicare (cunoscut şi drept Limba suprafaţă mozaicare (Surface Tesselation Language) sau Stereolitografie)

SUV

Standard Uptake Value (Valoare standard de absorbţie)

CSV

Comma Separated Values (Valori separate prin virgulă)
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2

ÎNCĂRCAREA ŞI
IMPORTAREA DATELOR
PACIENTULUI

2.1

Pornirea software-ului

2.1.1

Pornirea software-ului

Cum efectuaţi pornirea
Pas
Faceţi dublu clic pe pictograma iPlan ENT de pe desktop pentru a porni programul
şi pentru a afişa ecranul de selectare a planului de tratament.

Paginile de dialog
Datele pacientului pot fi încărcate şi importate utilizând o serie de pagini de dialog.

①
②

④

③

Figura 1
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Pornirea software-ului

Dispunerea pe ecran
Dispunerea pe ecran afișează informațiile despre fișier și locația unde se citesc și se salvează
datele pacientului.
Nr.

Explicaţie

Explicaţie

①

Anteturile listei

Sortaţi datele din listă conform unui antet făcând clic pe antetul dorit.
Sortaţi datele în ordine ascendentă sau descendentă – ordinea curentă este indicată de pictogramele cu săgeţi din dreptul denumirii
antetului.

②

Lista de date disponibile

În funcţie de pasul curent, această listă vă permite să selectaţi datele
disponibile ale pacientului, cum ar fi tipurile, studiile pacientului sau
seriile de imagini.

③

Zona cu detalii

Oferă informaţii suplimentare cu privire la datele selectate ale pacientului.

④

Funcţii

Funcţii relevante pentru pagina de dialog.

Funcţii de dialog
În continuare sunt prezentate funcţiile care apar în general în ferestre.
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Funcţie

Explicaţie

Back

Vă readuce la pasul anterior.

Cancel

Închide fereastra curentă.

Next

Vă transferă la pasul următor.

Archives

Vă readuce la pasul de selectare a arhivei.

Settings

Vă permite să definiţi setări specifice pentru arhiva selectată. Setările disponibile variază în funcţie de formatul de date selectat (consultaţi secţiunea începând de la p. 23).

Delete

Şterge permanent fişierele selectate. Înainte de a şterge fişierele, software-ul
vă cere o confirmare finală.
• Pot fi şterse numai datele pacientului care sunt salvate pe hard disk.
• La selectarea pacientului, dacă ultimul pacient a fost şters, sunteţi transferat înapoi la pagina cu arhive.
• În timpul selectării studiului, dacă există un singur studiu de pacient, acesta nu poate fi şters.
• Ştergerea unei arhive va şterge numai înregistrarea din lista de arhive. Nu
se vor şterge şi datele pacientului.

Refresh

Actualizează afişajul, de ex., atunci când adăugaţi un pacient nou în directorul de pe hard disk.

Logfile...

Afişează un fişier jurnal care conţine informaţii suplimentare cu privire la paşii finalizaţi până în momentul respectiv (consultaţi p. 20).

Select All

Selectează toate intrările din lista curentă.

Deselect All

Deselectează toate înregistrările din lista curentă.
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Ştergerea datelor
Datele selectate pot fi şterse de pe hard disk, chiar dacă acesta este setat numai pentru
citire. Dacă este activată opţiunea Quick Search (consultaţi p. 25), funcţia de ştergere va
elimina toate fişierele şi folderele (inclusiv fişierele non-DICOM) aflate în folderul cu date
despre pacienţi. Dacă funcţia Quick Search este dezactivată, funcţia de ştergere va elimina
numai fişierele şi folderele asociate unui pacient. În funcţie de setările dvs. de Alias Patient
handling (consultaţi p. 25) puteţi primi, de asemenea, o notificare atunci când se
depistează doi pacienţi cu acelaşi ID, dar cu nume diferite.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0
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Pornirea software-ului

2.1.2

Fişiere jurnal

Informaţii generale
În anumite ferestre de transfer de date este disponibilă o funcţie de tip fişier jurnal. Aceasta
permite afişarea fişierelor jurnal generate de sistem pentru pasul respectiv.

Cum activaţi afişarea fişierelor jurnal
Pas
Faceţi clic pe Logfile... în partea dreaptă a ferestrei.
Fişierul jurnal se deschide în browser-ul dvs. de internet setat implicit.

20
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2.1.3

Încărcarea şi importarea paşilor

Informaţii generale
Din cauza diversităţii scanerelor şi mediilor de stocare disponibile, nu există posibilitatea de a
prezenta în mod individual formatele de date sau procedurile de transfer specifice. Acest ghid de
utilizare explică procedura generală de conversie a datelor pacientului. În cazul în care aveţi
întrebări sau apar probleme specifice, contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab
pentru asistenţă.

Accesul la planurile de tratament
Fiecare plan de tratament poate fi deschis numai de către un singur utilizator în acelaşi timp.

Încărcarea planurilor multiple
Puteţi deschide numai un singur plan de tratament în acelaşi timp. Dacă editaţi deja un plan de
tratament şi încărcaţi un al doilea plan de tratament sau închideţi aplicaţia fără a salva, veţi pierde
toate modificările efectuate asupra primului plan de tratament.

Încărcarea datelor de pe suportul media portabil sau din reţea
Dacă încărcaţi date de pe un suport media portabil (de ex., de pe un stick USB sau de pe un
DVD) şi intenţionaţi să scoateţi suportul media în timpul realizării planificării, sau dacă
încărcaţi date de pe o unitate setată doar pentru citire, vă recomandăm să salvaţi mai întâi
planul de tratament pe computerul local, într-o altă arhivă. În caz contrar, se vor pierde
informaţiile importante din planul de tratament. În plus, asiguraţi-vă că aţi salvat planul de
tratament pe computerul local, în cazul în care datele au fost încărcate dintr-o reţea. În caz
contrar, informaţiile din planul de tratament se vor pierde în cazul în care conexiunea la
reţea se întrerupe.

Instrucţiuni de scanare
La cerere, departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab vă poate oferi instrucţiuni detaliate privind
scanarea, în funcţie de combinaţia preferată dintre modalitatea de scanare şi tratamentul selectat.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate posibile cu sistemul dvs. de planificare a tratamentului, se
recomandă să respectaţi instrucţiunile furnizate în protocolul de scanare corespunzător.
Imaginile DICOM trebuie să fie afişate în pixeli pătraţi. Nu există limitări pentru
dimensiunea matricei. Pentru exportul în formatul Brainlab, se recomandă să utilizaţi
dimensiunea de 512 x 512 pixeli, pentru a evita artefactele introduse de interpolare.
Dimensiunea în pixeli şi dimensiunea matricei trebuie să fie constante în cadrul seriei.
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Crearea arhivelor noi

2.2

Crearea arhivelor noi

2.2.1

Paşii de început

Cum activaţi opţiunea de creare a arhivei
Pas
Faceţi clic pe New Archive din zona cu funcţii din fereastra Load Archives care se afişează la
pornirea software-ului (consultaţi p. 30).

Cum selectaţi un tip de arhivă

Figura 2
Paşi
1.

Selectaţi tipul de arhivă făcând clic pe denumirea sau pictograma corespunzătoare.

2.

Faceţi clic pe Next pentru a defini setările.

NOTĂ: În fereastra New Archive se afişează numai tipurile formatelor de date activate (pentru
care există licenţă).

22
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2.2.2

Setări pentru arhivele noi – prezentare generală

Pagini cu setări disponibile
În funcţie de tipul de arhivă selectat, vi se cere să introduceţi informaţiile specifice şi/sau să definiţi
anumite setări.
Setările pot fi ajustate oricând făcând clic pe Settings din fereastra Load Archives.
Tip de arhivă

Explicaţie

Consultaţi

Advanced Brainlab

Format de fişier Brainlab (xBrain)

Pagina 24

Import DICOM din sistemul de fişiere

Import DICOM de pe diferite suporturi de stocare

Pagina 25

STL

Importul obiectelor sau a structurilor 3D stocaPagina 28
te în formatul STL

NOTĂ: Formatul DICOM include modalităţi cum ar fi RM, CT, PET, SPECT, XR sau XA: Seturile
de date de angiografie radiologică (3D) sunt importate ca modalitate XT.
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Crearea arhivelor noi

2.2.3

Setări pentru arhivele noi – Advanced Brainlab

Informaţii generale
Această arhivă se utilizează pentru a salva planurile de tratament create în iPlan.

Cum definiţi setările

Figura 3
Paşi
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1.

În câmpul Archive Name, introduceţi o denumire pentru arhivă.

2.

În câmpul Data Path, faceţi clic pe Browse pentru a naviga la reţeaua corespunzătoare
sau la calea locală.
Ca alternativă, introduceţi manual calea către fişierul cu datele pacientului.

3.

Bifaţi casetele corespunzătoare pentru a folosi setările aplicabile pentru salvare:
• Use compressed and packed file format for removable devices: acceleraţi arhivarea pe stick-urile USB portabile.
• Reduce transfer time for removable devices: acceleraţi arhivarea pe dispozitivele de
stocare portabile, prin omiterea datelor brute care nu se utilizează la ghidare.
• Delete existing patient data in target folder: şterge datele de pe dispozitivul portabil.

4.

Pentru a verifica dacă aţi ales o cale validă către fişier, faceţi clic pe butonul Test connection.

5.

Faceţi clic pe OK pentru a reveni la fereastra Load Archives, unde puteţi încărca arhiva
(consultaţi p. 30).
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2.2.4

Setări pentru o arhivă nouă – DICOM

Informaţii generale
Această arhivă este utilizată pentru importul datelor DICOM dintr-un sistem de fişiere (de ex., de
pe CD-uri, DVD-uri, hard disk, dispozitiv portabil, reţea).

Cum definiţi setările

Figura 4
Paşi
1.

În câmpul Archive Name, introduceţi o denumire pentru arhivă.

2.

În câmpul Data Path, faceţi clic pe Browse pentru a naviga la reţeaua corespunzătoare
sau la calea locală.
Ca alternativă, introduceţi manual calea către fişierul cu datele pacientului.

3.

Definiţi setările de gestionare a aliasurilor pacienţilor (consultaţi p. 25).

4.

Bifaţi casetele corespunzătoare:
• Quick Search: sistemul presupune că există un singur pacient în fiecare folder şi ia
astfel în considerare numai fişierele şi folderele asociate unui singur pacient.
• Use DICOMDIR: accelerează navigarea în datele DICOM.
• Reduce memory usage: dacă bifaţi această opţiune, software-ul va încărca iniţial numai informaţiile din antet atunci când importă datele DICOM. Această opţiune reduce
considerabil timpul de încărcare. Datele de imagini sunt încărcate la momentul selectării lor în timpul alegerii setului de imagini (consultaţi p. 88).

5.

Pentru a verifica dacă aţi ales o cale validă către fişier, faceţi clic pe butonul Test connection.

6.

Faceţi clic pe OK pentru a reveni la fereastra Load Archives, unde puteţi încărca arhiva
(consultaţi p. 30).

Gestionarea aliasurilor pacienţilor
În opţiunea Alias Patient handling puteţi configura setările de creare a arhivelor.
Funcţie

Explicaţie

Patient ID is unique

Selectaţi această opţiune dacă doriţi ca toţi pacienţii cu acelaşi ID de pacient
să fie consideraţi identici
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Crearea arhivelor noi

Funcţie

Explicaţie

Patient Name and Selectaţi această opţiune dacă numele şi ID-ul pacientului corespund unui
ID are unique
folder al pacientului
Ask user

26

Selectaţi această opţiune pentru a solicita o confirmare de continuare pentru
pacienţii cu acelaşi ID, dar cu nume diferit
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2.2.5

Setări pentru o arhivă nouă – importul DICOM PACS

Informaţii generale
Această arhivă este creată şi configurată în mod automat, pentru a facilita importul datelor DICOM
dintr-un sistem de query/retrieve. Contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab dacă
trebuie să configuraţi sisteme PACS suplimentare.
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Crearea arhivelor noi

2.2.6

Setări pentru o arhivă nouă – STL

Informaţii generale
STL este un format de fişier utilizat în general de sisteme 3D diferite pentru schimbul de date.
Formatul poate fi utilizat pentru importul şi exportul modelelor 3D generice de obiecte.
În iPlan, puteţi utiliza funcţia de import STL pentru a verifica geometria unui model 3D sau pentru
a planifica un model. După importarea unui obiect STL în iPlan, acesta este disponibil ca obiect
standard şi poate fi modificat sau poziţionat după caz în activităţile Object Creation (consultaţi p.
131) şi Advanced Object Planning (consultaţi p. 165).
Când planificaţi un model specific pacientului, caracteristicile materiale ale modelului nu sunt în
mod normal luate în considerare. Planificaţi modelul şi îl transmiteţi producătorului care, spre
exemplu, îi poate ajusta forma, îi poate finisa suprafaţa şi îi poate adăuga orificii pentru şuruburi.
Când datele modelului modificat vă sunt retransmise, le puteţi importa în iPlan, putând astfel să
vă asiguraţi, înainte de realizarea modelului, că forma generală a acestuia corespunde în
continuare cu cerinţele clinice.
NOTĂ: Din cauza posibilelor pierderi de informaţii din cauza re-eşantionării, se recomandă să
verificaţi fişierul STL după export.
NOTĂ: În mod implicit, puteţi importa numai fişiere STL cu o dimensiune maximă de 50 MB.
Această limitare poate fi modificată la cererea dvs. de departamentul de asistenţă clienţi al
Brainlab.

Despre formatul STL
iPlan poate importa fişiere STL în format binar. La cerere, departamentul de asistenţă clienţi al
Brainlab vă poate pune la dispoziţie instrucţiuni detaliate privind formatarea.

Când pot fi importate datele STL?
Înainte de importarea datelor STL, trebuie să încărcaţi sau sa importaţi un set de date anatomice
ale pacientului, valide.

Cum definiţi setările

Figura 5
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Paşi
1.

În câmpul Archive Name, introduceţi o denumire pentru arhivă.

2.

În câmpul Data Path, faceţi clic pe Browse pentru a naviga la reţeaua corespunzătoare
sau la calea locală.
Ca alternativă, introduceţi manual calea către fişierul cu datele pacientului.

3.

Pentru a verifica dacă aţi ales o cale validă către fişier, faceţi clic pe butonul Test connection.

4.

Din lista derulantă Import Quality of Objects, selectaţi calitatea obiectului dorit.

5.

Din lista derulantă Unit of STL Data, selectaţi unitatea pentru dimensiunea obiectului
(mm sau inchi).
NOTĂ: Având în vedere că nu există posibilitatea de specificare a unităţilor în fişierul în
sine, producătorul trebuie să indice unitatea corectă de măsurare. Verificaţi datele importate, pentru a vă asigura că dimensiunea obiectului este cea aşteptată.

6.

Bifaţi opţiunea Attempt to import objects with color information pentru a importa
obiectele cu culorile pe care le-aţi definit în iPlan.
NOTĂ: Dacă nu poate fi reprodusă exact, iPlan corelează culoarea cu cea mai apropiată
variantă.

7.

Faceţi clic pe OK pentru a reveni la fereastra Load Archives, unde puteţi încărca arhiva
(consultaţi p. 30).

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

29

Selectarea unei arhive

2.3

Selectarea unei arhive

2.3.1

Selectarea arhivei

Cum încărcaţi o arhivă
După ce aţi creat o arhivă, aceasta devine disponibilă în fereastra Load Archives.

Figura 6
Paşi
1.

Selectaţi arhiva, făcând clic pe denumirea sau pictograma corespunzătoare.

2.

Faceţi clic pe butonul Next pentru a afişa datele pacientului, conţinute în arhivă.

Funcţii de selectare a arhivei
Funcţie

Explicaţie

New Archive

Dacă nu aţi configurat încă o arhivă adecvată, această funcţie vă permite să
creaţi una pentru formatul de date pe care doriţi să îl transferaţi (consultaţi p.
22).

Settings

Definiţi setările specifice pentru arhiva selectată. Setările disponibile variază
în funcţie de formatul de date selectat (consultaţi secţiunea începând de la p.
23).

Delete

Şterge arhiva selectată. Datele pacientului din fişierul sursă nu vor fi şterse.

Paşii următori

30

Opţiuni

Consultaţi

Dacă aţi selectat o arhivă DICOM sau Brainlab, acum puteţi selecta pacientul.

Pagina 31

Dacă aţi selectat o arhivă STL, acum puteţi selecta şi încărca în plan fişierul STL
necesar.

Pagina 45
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2.4

Gestionarea datelor pacientului

2.4.1

Selectarea pacientului

Cum selectaţi pacientul
După selectarea unei arhive, se afişează fereastra de selectare a pacientului.

Figura 7
Paşi
1.

Selectaţi fişierul aferent pacientului făcând clic pe denumirea sau pictograma corespunzătoare.

2.

Faceţi clic pe butonul Next pentru a continua.

Dacă numele sau ID-ul pacientului nu este introdus corect la scanare, aceste elemente vor
fi setate automat la Unknown. Verificaţi dacă datele pacientului selectat sunt corecte.

Pictograme aferente pacientului
Pictograme aferente planului de tratament
Indică un pacient anonim
Indică un pacient de sex femeiesc
Indică un pacient de sex bărbătesc
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Gestionarea datelor pacientului

Funcţii de selectare a pacientului

32

Funcţie

Explicaţie

Administration

Gestionaţi datele pacientului:
• Creaţi o copie a fişierului pacientului într-o arhivă distinctă (consultaţi p.
33)
• Mutaţi fişierul pacientului într-o arhivă distinctă (consultaţi p. 33)
• Ştergeţi permanent fişierele selectate (consultaţi p. 19)

Refresh

Actualizează afişajul (de ex., atunci când adăugaţi un pacient nou în directorul de pe hard disk)

Search

Filtrează afişajul în funcţie de Patient Name (numele pacientului) sau de Patient ID (ID-ul pacientului) introdus

Reset

Resetează filtrul astfel încât toate datele disponibile să fie afişate din nou
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2.4.2

Copierea sau mutarea datelor pacientului într-o altă arhivă

Funcţii disponibile
Funcţiile Copy şi Move sunt disponibile în partea dreaptă a ferestrei Administration când faceţi
clic pe butonul Administration (consultaţi p. 31).

Figura 8
NOTĂ: Aceste funcţii sunt disponibile numai pentru formatele DICOM şi Advanced Brainlab.
NOTĂ: Pentru a utiliza aceste funcţii, trebuie să fie disponibile cel puţin două arhive din tipul
selectat. La găsiţi detalii referitoare la crearea arhivei p. 22.

Cum copiaţi sau mutaţi datele unui pacient

Figura 9
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Gestionarea datelor pacientului

Paşi
1.

Evidenţiaţi fişierul pacientului în fereastra Administration.

2.

Faceţi clic pe butonul Copy sau Move pentru a deschide fereastra Target (afişată mai
sus).

3.

Evidenţiaţi arhiva.

4.

Faceţi clic pe OK pentru a transfera datele.

Starea transferului
Aplicaţia vă readuce la fereastra Administration unde, printr-o bară de progres, este indicată
starea transferului.

34
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2.4.3

Încărcarea unui plan de tratament

Fereastra Plans
Dacă a fost selectată o arhivă Brainlab avansată, vi se solicită să selectaţi un plan de tratament.
NOTĂ: Dacă este disponibil numai un singur plan de tratament, sistemul îl deschide automat şi
trece la pasul următor.

Figura 10

Cum selectaţi planul de tratament
Paşi
1.

Selectaţi planul de tratament făcând clic pe denumirea sau pictograma corespunzătoare.

2.

Faceţi clic pe butonul Load pentru a încărca planul de tratament.
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Gestionarea datelor pacientului

2.4.4

Importul datelor DICOM

Cum selectaţi studiul
Dacă importaţi date DICOM, iar datele încărcate ale pacientului conţin mai multe studii, vi se
solicită să selectaţi un studiu al pacientului.
NOTĂ: Dacă este disponibil numai un singur studiu al pacientului, sistemul îl deschide automat şi
trece la pasul următor.

Figura 11
Paşi
1.

Selectaţi studiul pacientului făcând clic pe denumirea sau pictograma corespunzătoare.

2.

Faceţi clic pe butonul Next pentru a trece la selectarea seriei de imagini.

Cum selectaţi seria de imagini
Acum vi se solicită să selectaţi seria de imagini. Seria de imagini include toate datele imagistice
salvate într-un studiu, pentru un anumit pacient.
NOTĂ: Dacă este disponibilă o singură serie de imagini, sistemul o deschide automat şi trece la
pasul următor.
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Figura 12
Paşi
1.

Selectaţi seria de imagini făcând clic pe denumirea sau pictograma corespunzătoare.

2.

Faceţi clic pe butonul Next pentru a trece la selectarea setului de imagini.

Fereastra Advanced Data
Se deschide fereastra Advanced Data prezentată mai jos. Aici puteţi selecta setul de imagini şi
puteţi aplica setările.

Figura 13

Funcţii avansate pentru date
Funcţie

Explicaţie

Manipulation...

Reglează orientarea imaginilor încărcate (consultaţi p. 39)

Sorting...

Sortează datele imagistice conform criteriilor specifice (consultaţi p. 42)
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Funcţie

Explicaţie

Delete Slices...

Şterge secţiunile din setul de imagini selectat (consultaţi p. 41)

Dicom Info...

Afişează informaţiile DICOM aferente imaginii afişate (consultaţi p. 43)

NOTĂ: Aceste funcţii sunt disponibile numai pentru bazele de date 3D.

Cum selectaţi şi verificaţi setul de imagini
Paşi

38

1.

Selectaţi setul de imagini făcând clic pe denumirea sau pictograma corespunzătoare.

2.

Verificaţi dacă informaţiile privind setul de imagini, furnizate în partea din stânga jos a
ecranului, sunt corecte. Informaţiile furnizate variază în funcţie de setul de date selectat.

3.

Verificaţi setul de imagini pentru a vă asigura că acesta este adecvat, utilizând funcţiile
din bara de instrumente aflată în partea dreaptă a vizualizării imaginii (consultaţi p. 59).

4.

Faceţi clic pe butonul Next pentru a trece la iPlan Navigator (consultaţi p. 53).
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2.4.5

Orientare

Informaţii generale
Dacă pacientul a fost scanat în poziţie axială (decubit ventral sau decubit dorsal), dar cu capul
înclinat şi cu înclinarea corespunzătoare a cadrului, etichetarea datelor de scanare similare
poziţiei coronale nu vor fi afişate corect în software-ul de ghidare. Puteţi corecta această situaţie
exportând datele de la scaner ca set de date coronale sau reetichetând datele din poziţie axială în
poziţie coronală, în software-ul iPlan, cu ajutorul funcţiilor descrise la p. 39.
NOTĂ: Anumite scanere şi formate de informaţii medicale nu includ informaţiile privind orientarea
imaginii în antetul acesteia.

Cum accesaţi funcţiile de orientare

Figura 14
Paşi
1.

Selectaţi setul de imagini necesar din fereastra Advanced Data (afişată imediat după ce
aţi încărcat datele).

2.

Faceţi clic pe butonul Manipulation... aflat în zona de opţiuni din dreapta ferestrei, pentru
a deschide fereastra Orientation (afişată mai sus).

Funcţii de orientare disponibile
Funcţie

Explicaţie

Flip A-P
Flip H-F

Răsturnaţi imaginea selectată în direcţie A-P (antero-posterioară), H-F (cappicioare) şi L-R (stânga-dreapta)

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

Rotiţi imaginea selectată în direcţie A-P (antero-posterioară), H-F (cap-picioare) şi L-R (stânga-dreapta)

Rotate L-R
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Funcţie

Explicaţie

Undo

Anulează ultima modificare efectuată

Reset

Resetează toate modificările efectuate

Modality

Modalitatea setului de date scanate (CT, MR, X-Ray, NM, XT, OT sau Ultrasound) poate fi selectată aici, dacă nu este deja predefinită pe scaner

Submodality

Pentru modalitatea curentă puteţi selecta o submodalitate corespunzătoare,
dacă aceasta nu este deja predefinită pe scaner:
• CT = Poate fi selectată o angiografie
• MR = Pot fi selectate o angiografie, o submodalitate funcţională, contrast
T1 şi T2
• X-Ray = Nicio submodalitate disponibilă
• NM = Pot fi selectate submodalităţile PET şi SPECT
• XT = XA (angiografie)
• OT = Poate fi selectată o submodalitate SC

Orientarea pacientului

Pentru orientarea pacientului, puteţi selecta modul Prone, Supine, Decubitus Left sau Decubitus Right dacă acesta nu este deja predefinit pe scaner
NOTĂ: Dacă opţiunea Unknown a fost definită automat, înainte de a continua, asiguraţi-vă că aţi selectat opţiunea corectă pentru datele imagistice.

Scan direction

Selectaţi fie opţiunea Head first, fie Feet first
NOTĂ: Dacă opţiunea Unknown a fost definită automat, înainte de a continua, asiguraţi-vă că aţi selectat opţiunea corectă pentru datele imagistice.

Image Type

Selectaţi opţiunea Axial, Coronal, Sagittal sau Unknown pentru direcţia tipului de imagine
NOTĂ: Dacă opţiunea Unknown a fost definită automat, înainte de a continua, asiguraţi-vă că aţi selectat opţiunea corectă pentru datele imagistice.

Series comment Vizualizaţi comentariile introduse de operatorul scanerului

Funcţii de vizualizare disponibile
În bara de instrumente din partea dreaptă a vizualizării imaginii sunt disponibile funcţii
suplimentare de vizualizare (consultaţi p. 59).

Paşii următori
Pas
După selectarea setărilor, faceţi clic pe Yes în fereastra care se afişează, pentru a confirma modificările efectuate.
Sunteţi apoi redirecţionaţi înapoi la fereastra Advanced Data.

40

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

ÎNCĂRCAREA ŞI IMPORTAREA DATELOR PACIENTULUI

2.4.6

Ştergerea secţiunilor

Informaţii generale
Dacă aţi importat date DICOM, puteţi şterge secţiunile din setul de imagini selectat.

Cum ştergeţi secţiunile

Figura 15
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul Delete Slices... din zona de funcţii.

2.

În fereastra Delete slices from [x] to [x], specificaţi intervalul de secţiuni pe care doriţi
să îl ştergeţi.
Exemplu: Secţiunile 1 – 10

3.

În fereastra Delete every ... [x] slice, stabiliţi dacă trebuie şterse toate secţiunile din intervalul indicat sau dacă anumite secţiuni trebuie omise.
Exemplu: Dacă doriţi să ştergeţi secţiunile 10, 20 etc., efectuaţi următoarea comandă:
Delete every... [10] slice.

4.

Faceţi clic pe butonul Delete Slices pentru a confirma ştergerea.

NOTĂ: Dacă nu aţi închis încă fereastra Delete Slices, puteţi anula acţiunea de ştergere utilizând
butonul Undo.
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2.4.7

Sortarea imaginilor

Informaţii generale
Imaginile DICOM sunt încărcate individual de software-ul iPlan. Din acest motiv, ele trebuie
grupate sub formă de seturi de imagini. Anumite setări implicite nu pot fi modificate. Seturile de
date DICOM standard, cum ar fi cele CT sau RM sunt, în general, deja grupate corect. Cu toate
acestea, în funcţie de setările de scanare utilizate, setările descrise mai jos pot fi modificate astfel
încât imaginile DICOM să fie grupate corect, cu setul de date necesar.

Cum accesaţi opţiunea de sortare

Figura 16
Paşi
1.

Marcaţi setul de imagini din fereastra Advanced Data, afişată imediat după ce aţi
încărcat datele.

2.

Faceţi clic pe butonul Sorting... aflat în zona de opţiuni din dreapta ferestrei, pentru a
deschide fereastra Sorting... (afişată mai sus).

Selectarea parametrilor
Paşi

1.

Selectaţi unul sau mai mulţi dintre următorii parametri de sortare, bifând casetele corespunzătoare:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2.

Faceţi clic pe OK pentru a salva aceşti parametri şi pentru a reveni la fereastra Advanced Data. Imaginile sunt afişate în ordinea de sortare indicată de parametrii selectaţi.

Parametrii de sortare nu influenţează ordinea reală a secţiunilor de imagini. Fiecare
secţiune îşi păstrează propria poziţie x, y, z, asigurând astfel o amplasare corectă.
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2.4.8

Informaţiile DICOM

Cum afişaţi informaţiile DICOM
Faceţi clic pe Dicom Info... din fereastra Advanced Data (consultaţi p. 37), pentru a afişa
fereastra File display. Această fereastră conţine informaţiile din antetul DICOM, aşa cum sunt ele
înregistrate de scaner.

Fereastra File display

③

①

②

Figura 17
Nr.

Explicaţie

①

Denumirea şi locaţia fişierului.

②

Afişează informaţiile din antetul DICOM.

③

Faceţi clic pe Editor pentru a edita informaţiile din antetul DICOM sau pentru a le salva
într-o locaţie diferită.
Fişierul este deschis în editorul Notepad, unde îl puteţi modifica şi/sau salva în locaţia
dorită.

NOTĂ: În timpul importului de date DICOM, verificaţi cu atenţie dacă toate informaţiile DICOM
generale (de ex., modalitatea, numele pacientului, data naşterii) au fost interpretate corect de
software-ul iPlan şi dacă informaţiile transmise de la scaner au fost corecte.
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2.5

Adăugarea datelor pacientului

2.5.1

Importarea noilor date DICOM

Informaţii generale
Dacă aţi încărcat deja datele pacientului, iar apoi încărcaţi date DICOM noi pentru pacientul
respectiv, aveţi posibilitatea de a fuziona noile date cu datele curente ale pacientului sau de a crea
un folder separat pentru pacientul respectiv.

Cum adăugaţi date
După importul datelor (consultaţi p. 36), trebuie să confirmaţi dacă doriţi să adăugaţi noile date la
datele curente ale pacientului.

Figura 18
Opţiuni
Faceţi clic pe butonul Merge pentru a adăuga noile date direct la datele curente ale pacientului.
Faceţi clic pe butonul New Patient pentru a crea un folder separat pentru pacient.
Bifaţi opţiunea Create new study [...] şi faceţi clic pe butonul Merge pentru a crea un studiu nou
pentru pacientul curent.
Faceţi clic pe butonul Cancel pentru a anula importul noilor date.

Paşii următori
După ce importul datelor s-a finalizat, faceţi clic pe View and Adjustement, iar apoi pe OK din
iPlan Navigator care se afişează acum (p. 52), pentru a trece la funcţiile de vizualizare.
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2.5.2

Importul datelor STL

Informaţii generale
După ce aţi încărca un set de date anatomice ale pacientului, puteţi importa datele STL în plan.

Cum importaţi datele STL

Figura 19
Paşi
1.

Dacă nu aţi făcut deja acest lucru, creaţi o arhivă STL nouă (consultaţi p. 28).

2.

În fereastra Load Archives (consultaţi p. 30), selectaţi arhiva STL, iar apoi faceţi clic pe
butonul Next.
Se deschide fereastra Files (prezentată mai sus).

3.

Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl importaţi în planul de tratament.
Dacă este necesar, puteţi regla calitatea obiectului utilizând lista derulantă Import Quality of Objects sau bara glisantă Resolution. Calitatea obiectului este setată implicit conform valorii pe care aţi definit-o când aţi creaţi noua arhivă.

4.

Faceţi clic pe butonul Import pentru a adăuga datele STL la planul de tratament şi continuaţi cu iPlan Navigator (consultaţi p. 53).

Rezultatul importului STL este o aproximare a modelului original. Pierderea informaţiilor în
timpul conversiei depinde de setările de calitate pe care le-aţi select în fereastra STL
Import. Imaginile de calitate ridicată vor genera o aproximare mai bună.
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3

PREZENTAREA GENERALĂ
A APLICAŢIEI

3.1

Introducere în iPlan

3.1.1

Prezentare generală

Performanţele sistemului
Performanţele software-ului iPlan depind de sistemul de operare şi de platforma de calcul.
Pentru a optimiza performanţele software-ului, evitaţi rularea inutilă a altor aplicaţii în paralel cu
iPlan.

Module iPlan suplimentare
Sunt disponibile mai multe module iPlan, de ex., pentru aplicaţiile craniene. Dacă aţi achiziţionat
mai multe module, asiguraţi-vă că aţi pornit modulul corect verificând logo-ul produsului în partea
din dreapta jos a ecranului.

Figura 20
Este disponibil un Ghid de utilizare a software-ului pentru fiecare modul iPlan. Pentru mai multe
informaţii, contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab.
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3.1.2

Date imagistice şi abrevieri

Tipuri de imagini compatibile
Următoarele tipuri de imagine pot fi transferate în iPlan:
• CT (cu/fără agent de contrast)
• RM (cu/fără agent de contrast)
• Date de medicină nucleară (PET, SPECT)
NOTĂ: La cerere, departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab vă poate pune la dispoziţie
instrucţiuni detaliate privind scanarea.

Verificarea datelor imagistice
Pe baza datelor imagistice, iPlan oferă funcţii de măsurare şi/sau calculare a distanţelor,
volumelor, diametrelor, unghiurilor, locaţiilor punctelor (în coordonate carteziene) etc.
Pentru a evita vătămarea pacientului în urma măsurătorilor sau calculelor, utilizatorul
trebuie să verifice datele imagistice utilizate, pentru a se asigura că acestea pot fi utilizate
în acest scop.
Atât utilizatorul datelor, cât şi furnizorul imaginilor (de ex., radiologul spitalului), trebuie să
stabilească, să actualizeze şi să verifice în mod regulat corectitudinea datelor imagistice, ţinând
seama de următoarele instrucţiuni:
• Utilizatorul datelor imagistice (de ex., utilizatorul iPlan), precum şi furnizorul imaginilor, trebuie
să fie conştienţi de faptul că datele imagistice furnizate vor fi utilizate de software-ul iPlan
pentru efectuarea de măsurători şi calcule geometrice.
• Utilizatorul datelor imagistice va stabili caracteristicile datelor imagistice care sunt relevante
pentru cazul respectiv (de ex., acurateţea spaţială) şi le va comunica furnizorului de imagini.
• Furnizorul de imagini va furniza date imagistice care să îndeplinească cerinţele (de ex.,
acurateţea spaţială) indicate de utilizatorul datelor imagistice.
• Furnizorul de imagini trebuie să verifice ca datele imagistice furnizate să îndeplinească
cerinţele (de ex., prin calibrarea scanerului şi prin efectuarea testelor pe fantome utilizând
funcţia iPlan pentru efectuarea măsurătorilor periodice).
• Utilizatorul datelor imagistice şi furnizorul de imagini trebuie să reţină faptul că nici Brainlab,
nici software-ul în sine nu pot valida sau verifica datele imagistice specifice unui pacient care
sunt utilizate în combinaţie cu iPlan pentru cazuri specifice.
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3.1.3

Procedura iPlan

Informaţii generale
În continuare este prezentat un exemplu de flux de lucru pentru crearea unui plan de tratament cu
iPlan.
Pentru a accesa activităţile de planificare prezentate în fluxul de lucru, puteţi:
• Parcurge activităţile de planificare în ordinea de mai jos, lucrând în zona Navigator (consultaţi
p. 52)
• Selecta activităţile de planificare în ordinea dorită, în iPlan Navigator (consultaţi p. 53)
NOTĂ: De asemenea, puteţi omite activităţile care nu sunt necesare pentru planificarea
tratamentului curent.

Procedura standard
Etapa de planificare a tratamentului

Pas de planificare

Consultaţi

Scanarea pacientului

Instrucţiuni de scanare

Încărcarea/importarea datelor

Pagina 17

Vizualizare şi Configurare

Pagina 65

Puncte de înregistrare

Pagina 103

Fuziune de imagini

Pagina 115

Crearea obiectului

Pagina 131

Planificarea avansată a obiectelor

Pagina 166

Planificarea traiectoriei

Pagina 173

Salvarea planului de tratament

Pagina 209

Exportarea planului de tratament

Pagina 215

Date imagistice

Planificare

Paşii finali
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3.2

Interfaţa de utilizator

3.2.1

Ecranul principal

Informaţii generale
Ecranul principal se afişează după ce selectaţi o activitate de planificare din zona Navigator
(consultaţi p. 52) sau din iPlan Navigator (consultaţi p. 53).

Dispunerea pe ecran

①

②

③

④

⑤
Figura 21
Nr.

50

Explicaţie

Consultaţi

①

Zonă de planificare, care afişează modul de vizualizare a imaginii

Pagina 57

②

Funcţii din bara de instrumente

Pagina 59

③

Zona Navigator

Pagina 52

④

Zona cu funcţii

Pagina 53

⑤

File care permit selectarea opţiunilor de afişare pentru fiecare activitate de
planificare

Pagina 56
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3.2.2

Prezentarea generală a ferestrelor

Informaţii generale
Când accesaţi anumite funcţii, se deschide o fereastră separată, unde puteţi defini diferite setări.

Dispunerea pe ecran (Exemplu)

Figura 22

Funcţii generale
Funcţie

Explicaţie

OK

Salvează modificările efectuate şi închide fereastra

Cancel

Închide fereastra fără a salva modificările efectuate
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3.2.3

Zona Navigator

Prezentare

⑥

⑦

⑧

⑤
④
③
②
①

Figura 23
Nr.

Explicaţie

①

Deschide iPlan Navigator, astfel încât să puteţi selecta activităţile de planificare în orice
ordine (consultaţi p. 53)

②

Deschide următoarea activitate de planificare

③

Următoarea activitate de planificare (evidenţiată în albastru)

④

Activitatea de planificare curentă (evidenţiată în galben)

⑤

Numele, ID-ul şi denumirea planului de tratament aferente pacientului

⑥

Deschide un fişier PDF cu ghidul de utilizare a software-ului iPlan

⑦

Minimizează fereastra iPlan, astfel încât aceasta să rămână deschisă
doar în fundal

⑧

Închide software-ul iPlan (consultaţi p. 228)

Cum selectaţi o activitate de planificare
Opţiuni
Pentru a trece la următoarea activitate de planificare, faceţi clic pe Next.
Pentru a deschide iPlan Navigator în vederea selectării unei alte activităţi de planificare, faceţi
clic pe butonul Go To...
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3.2.4

iPlan Navigator

Prezentare

②

①

Figura 24
Nr.

Explicaţie
Activităţi de planificare disponibile
Activităţile de planificare finalizate sunt indicate printr-o bifă

①
②

Descrierea activităţii de planificare selectate

NOTĂ: O activitate de planificare, evidenţiată în gri, indică faptul că aceasta nu este disponibilă,
fie pentru că nu este compatibilă cu datele încărcate, fie pentru că funcţia nu este inclusă în
licenţa dvs.

Cum selectaţi o activitate de planificare
Opţiuni
Pentru a deschide o activitate de planificare, selectaţi activitatea şi faceţi clic pe OK sau faceţi
dublu clic pe activitate.
Pentru a închide iPlan Navigator fără a selecta o activitate, faceţi clic pe Cancel.
Software-ul vă readuce la ecranul anterior.
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3.2.5

Zona cu funcţii

Informaţii generale
În zona cu funcţii sunt disponibile funcţii specifice fiecărei activităţi de planificare. În exemplul de
mai jos este prezentată zona cu funcţii pentru activitatea de planificare a Registration points.

Figura 25

Vizibilitatea conţinutului planificat
Simbolul Ochi din dreptul fiecărei intrări din listă indică vizibilitatea conţinutului planificat (de ex.,
un punct de înregistrare sau un obiect creat) pe modul de vizualizare a imaginii.
Opţiuni
Pictograma se afişează imediat după ce aţi adăugat un element în listă. Aceasta indică
faptul că încă nu aţi ataşat conţinutul planificat la modul de vizualizare a imaginii (de
ex., prin poziţionarea punctului de înregistrare pe imagine).
După ce aţi adăugat conţinutul planificat la modul de vizualizare a imaginii, o pictogramă cu un ochi deschis confirmă vizibilitatea conţinutului planificat.
Faceţi clic pe simbolul ochiului pentru a ascunde conţinutul.
O pictogramă cu un ochi închis reprezintă un conţinut planificat ascuns.
Faceţi clic pe simbolul ochiului pentru a afişa din nou conţinutul planificat.
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Modificarea proprietăţilor şi a culorii pentru conţinutul planificat
Opţiuni

Faceţi clic pe pictograma de culoare din dreptul unei
intrări din listă pentru a deschide fereastra Select Color, în care puteţi selecta o culoare pentru conţinutul
planificat.
Selectaţi o culoare din paletă şi faceţi clic pe OK pentru
confirmare.

Faceţi clic pe pictograma de proprietăţi din dreptul unei
intrări din listă pentru a deschide fereastra Properties,
în care puteţi modifica denumirea/culoarea conţinutului
planificat.
Stabiliţi o denumire şi selectaţi o culoare din paletă.
Faceţi clic pe OK pentru a confirma opţiunile selectate.
NOTĂ: Pentru fiecare activitate de planificare în parte
sunt disponibile setări suplimentare, care sunt descrise
în capitolul corespunzător fiecărei activităţi.
NOTĂ: Dacă opţiunea Advanced 3D este activată, este posibil ca anumite obiecte să fie afişate într-o culoare
specială (consultaţi p. 93).

Funcţii generale
În funcţie de activitatea de planificare selectată, în zona cu funcţii pot fi disponibile următoarele
funcţii generale:
Funcţie

Explicaţie

Undo/Redo

Anulaţi sau reveniţi la modificările pe care le-aţi efectuat în cadrul unei activităţi de planificare.

Bara de progres

Disponibilă pentru anumite operaţiuni (de ex., deschiderea unui plan de
tratament). Aceste operaţiuni pot fi întrerupte făcând clic pe butonul Cancel (afişat sub bara de progres).

NOTĂ: Funcţiile specifice activităţilor de planificare sunt descrise la secţiunea corespunzătoare
activităţii de planificare.
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3.2.6

Filele

Informaţii generale
Filele vă permit să selectaţi opţiunile de vizualizare pentru zona de planificare. Filele disponibile
variază în funcţie de activitatea de planificare în care lucraţi.

Filele disponibile

Figura 26
• Overview (p. 79)
• 4 Views şi 8 Views (p. 82)
• X-ray Images (p. 84)
• Other Images (p. 85)
• Multiple Sets (p. 86)
• Plan Content (p. 87)
NOTĂ: Restul filelor, specifice unei anumite activităţi de planificare, sunt descrise împreună cu
activitatea corespunzătoare.
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3.2.7

Modul de vizualizare a imaginii în zona de planificare

Informaţii generale
Imaginile incluse în planul de tratament sunt afişate în zona de planificare, în diferitele moduri de
vizualizare. Puteţi utiliza majoritatea funcţiilor de planificare direct pe modul de vizualizare a
imaginii.

Dispunerea zonei de planificare
În funcţie de activitatea de planificare selectată şi de fila de vizualizare, sunt posibile următoarele
moduri de afişare:
• Modul de vizualizare 3D
• Modul de vizualizare în secţiuni (axială, sagitală sau coronală)
• Reconstrucţii sau imagini reconstruite oblic

①
②

③

④

Figura 27

Explicarea zonei de planificare
Nr.

Explicaţie

①
Butonul săgeată: Oferă acces la opţiunile de configurare a vizualizării (consultaţi p. 70).
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Nr.

Explicaţie
Imaginile de reconstrucţie sunt imagini care au fost reconstituite din secţiunile de imagine
originale. În imaginile de reconstrucţie se afişează următoarele informaţii:

• Orientarea indicată pe primul rând, între paranteze, reprezintă orientarea la care a fost
achiziţionat iniţial setul de imagini.
• Orientarea indicată pe rândul al doilea reprezintă modul de afişare a imaginii reconstruite.
• De asemenea, sunt indicate tipul scanării (de ex., RM sau CT) şi numărul care identifică setul de scanări (de ex., #1).
Secţiunile originale prezintă secţiuni de imagini, aşa cum au fost ele achiziţionate iniţial
(axial, coronal sau sagital). În afişările care prezintă secţiunile originale ale imaginii se afişează informaţiile următoare:
②

• Primul rând indică tipul scanării (de ex., RM sau CT), numărul care identifică setul de
scanări (de ex., #1) şi orientarea scanării.
• Al doilea rând indică numărul secţiunii curente în setul de scanări.
O orientare personalizată indică, de ex., că setul de imagini a fost realiniat conform descrierii de la p. 67 sau că AC/PC a fost localizat.

NOTĂ: Orientarea personalizată nu este disponibilă pentru modurile de vizualizare 2D care afişează orientarea secţiunilor originale.
NOTĂ: Orientările personalizate se afişează numai în iPlan şi în software-ul de ghidare
Brainlab.
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③

Literele de pe marginea exterioară a imaginilor indică orientarea acestora:
• A (anterioară), P (posterioară)
• L (stânga), R (dreapta)
• H (cap), F (picioare)

④

Pictograma unui pacient, care indică orientarea imaginilor afişate.
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3.2.8

Bara de instrumente şi butoanele cu funcţii

Informaţii generale
În funcţie de fila selectată în zona de planificare, bara de instrumente şi modul de vizualizare a
imaginii pot conţine funcţiile enumerate în continuare.
• Butoanele cu funcţii pe fundal gri sunt disponibile în bara de instrumente (consultaţi p. 50).
• Butoanele cu funcţii pe fundal negru sunt disponibile în fiecare dintre modul de vizualizare a
imaginii. Utilizarea acestor butoane poate influenţa numai vizualizarea în care este utilizat
respectivul buton (consultaţi p. 70).

Butoanele de selectare a imaginii
Buton

Explicaţie

Consultaţi

Slice and Image Set Selection: Selectaţi imaginile scanate caPagina 186
re trebuie afişate în modurile de vizualizare pentru planificare

Browse Slice: Căutaţi în secţiunile unei singure imagini, în ordiPagina 195
ne ascendentă sau descendentă

Browse Slices: Căutaţi în secţiuni multiple de imagine, în ordine ascendentă sau descendentă

Pagina 195

• În imaginile de reconstrucţie, utilizaţi opţiunea Depth Scrolling pentru a derula reconstrucţiile scanărilor, de-a lungul axei
indicate de pictograma pacientului (afişată în colţul din stânga
Pagina 195
jos al vizualizării imaginii)
• Pentru imaginile în secţiuni, utilizaţi opţiunea Slice Scrolling
pentru a derula secţiunile disponibile

Butoanele cu opţiuni de vizualizare
Buton

Explicaţie

Consultaţi

Options: Oferă acces la opţiunile de vizualizare avansată

Pagina 196

Pan and Recenter: Recentrează şi afişează planurile vertical şi orizontal care pot fi utilizate pentru reglarea planurilor de reconstrucţie

Pagina 196

Recenter View: Resetaţi poziţia scenei 3D în vizualizare dacă aceasPagina 70
ta a fost modificată prin panoramare.

View Types: Selectează tipul de vizualizare care va fi afişată (de ex.,
planuri 3D sau obiecte)
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Buton

Explicaţie

Consultaţi

View Orientation: Modifică orientarea vizualizării

Pagina 73

Composing Options: Verifică două secţiuni de imagine, provenite din
Pagina 76
seturi de imagini diferite, care au fost unite

Butoane de mărire/micşorare
Buton

Explicaţie

Consultaţi

Zoom In/Out: Măreşte sau micşorează nivelul de amplificare a imagiPagina 197
nii

Full Screen: Măreşte vizualizarea curentă şi o afişează pe tot ecranul Pagina 72

Butoane de configurare a ferestrelor
Buton

Explicaţie

Consultaţi

Windowing: Reglează distribuţia nivelului de gri în imaginile afiPagina 198
şate
Advanced Windowing: Oferă opţiuni avansate de reglare a nivelului de gri, unitatea Hounsfield sau distribuţia SUV pentru
imaginea selectată

Pagina 199

Butoane de măsurare şi etichetare
Buton

Explicaţie

Consultaţi

Measure Hounsfield Units: Măsoară unităţile Hounsfield de până la
trei puncte într-o secţiune de imagine (opţiune disponibilă pentru setu- Pagina 203
rile de imagini CT)
Measure Values: Măsoară valoarea (de ex., gri sau SUV) de până la
trei puncte într-o secţiune de imagine (opţiune disponibilă pentru setu- Pagina 203
rile de imagini SPECT sau PET)
Measure Distances: Măsoară distanţa între puncte (până la trei perePagina 205
chi) dintr-o secţiune de imagine
Measure Angles: Măsoară unghiul dintre trei puncte dintr-o secţiune
de imagine
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Buton

Explicaţie

Consultaţi

Add/Remove Points: Adaugă sau şterge puncte dintr-un set de imagini

Pagina 206

Explicaţie

Consultaţi

Butoane suplimentare
Buton

Screenshot: Realizează capturi de ecran ale vizualizărilor şi ferestrePagina 208
lor afişate

Save Treatment Plan: Salvează modificările realizate în planul de traPagina 209
tament curent
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3.2.9

Comenzi rapide cu mouse-ul/de pe tastatură

Comenzi rapide generale
Comandă rapidă

Acţiune

Rotiţa mouse-ului
Puteţi utiliza şi săgeţile în sus/în jos de pe tasta- Derulaţi imaginile, secţiune cu secţiune
tură pentru a derula înainte/înapoi cu o secţiune
Rotiţa mouse-ului + SHIFT
Puteţi utiliza şi tastele Pg Up/Pg Dn de pe tastatură pentru a derula înainte/înapoi cu trei secţiuni

Derulaţi imaginile în paşi de trei sau şapte
secţiuni (în funcţie de locaţia în care vă aflaţi –
în fila 4 Views sau 8 Views)

Butonul din dreapta al mouse-ului

În vizualizarea 3D, permite manevrarea obiectului 3D în sus, în jos, la stânga sau la dreapta

CTRL + butonul din stânga al mouse-ului

Funcţionare similară cu funcţia Pan and Recenter (consultaţi p. 196)

CTRL + rotiţa mouse-ului

Măriţi şi micşoraţi nivelul de amplificare a imaginilor (consultaţi p. 197)

Faceţi dublu clic pe un punct enumerat în zona
cu funcţii
Dacă faceţi dublu clic pe o traiectorie din listă,
vizualizarea se va centra la punctul ţintă al acelei traiectorii

Recentraţi vizualizarea la un anumit punct, de
ex., un punct de înregistrare

Faceţi dublu clic pe un obiect/o regiune de interes din zona cu funcţii

Recentraţi vizualizarea la centrul obiectului/
regiunii de interes

Faceţi dublu clic pe un punct de reper din fila
Plan Content (consultaţi p. 87)
Spre exemplu, când deschideţi fila Overview,
vizualizările sunt centrate la punctul selectat

Recentraţi vizualizarea la un punct de reper
(consultaţi p. 196)

Faceţi dublu clic pe un set de imagini din fila
Plan Content (consultaţi p. 87)
Spre exemplu, când deschideţi fila Overview,
setul de imagini selectat este afişat

Selectaţi un set de imagini pentru afişare

Tasta Print Screen

Creează o captură a ecranului curent

CTRL + S

Salvare plan

CTRL + Z

Refacere

CTRL + Y

Revenire

CTRL + 0

Resetare mod de vizualizare (nivelul de amplificare şi punctul de amplificare)

Comenzi rapide în cadrul activităţilor de planificare
Planificare activitate

Comandă rapidă

Acţiune

Faceţi clic cu butonul din dreapta al
Ştergeţi zona creată cu Brush
mouse-ului pe zona pe care doriţi
(consultaţi p. 136)
să o ştergeţi
Crearea obiectului
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Faceţi dublu clic în vizualizare
Fereastra (Band Thresholding,
consultaţi p. 145)

Focalizare ROI (regiune de interes)
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Planificare activitate

Comandă rapidă

Acţiune

Fuziune de imagini

Faceţi clic cu butonul din stânga al
mouse-ului şi mutaţi mouse-ul la
stânga/la dreapta pentru a comuta
între imaginile albastre/portocalii

Comutare între imaginile portocalii şi albastre

ALT şi clic pe butonul din stânga al
mouse-ului
Planificarea punctelor de
Eliberaţi tasta ALT şi faceţi clic pe
înregistrare
butonul din stânga al mouse-ului
pentru a modifica poziţia punctului

Adăugarea unui nou punct de
înregistrare

ALT şi clic pe butonul din stânga al
mouse-ului
Eliberaţi tasta ALT şi faceţi clic pe
butonul din stânga al mouse-ului
pentru a modifica poziţia punctului

Adăugarea unui nou punct de
reper

Toate activităţile de planificare în care este disponibilă funcţia Add/
Remove Points (consultaţi p. 206)
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4

VIZUALIZARE ŞI
CONFIGURARE

4.1

Introducere

4.1.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Activitatea View and Adjustement conţine file în care puteţi vizualiza toate imaginile pacientului
şi puteţi configura opţiunile de vizualizare. Puteţi selecta această activitate de planificare oricând
în timpul planificării, pentru a vizualiza conţinutul planificat inclus în planul de tratament.
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Introducere

4.1.2

Funcţiile de Vizualizare şi Ajustare

Ecranul principal

Figura 28

Funcţii disponibile
Funcţie

Explicaţie

Consultaţi

Align

Repoziţionaţi imaginile în vizualizator

Pagina 67

Reset

Restauraţi poziţia imaginii

Pagina 67

Import

Adăugaţi imagini (de ex., capturi de ecran) la planul de
tratament şi exportaţi-le separat

Pagina 68

Export All
Bone in 3D

66

Afişează o suprafaţă osoasă în modul de vizualizare
3D

Pagina 69
Pagina 80
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4.2

Vizualizarea şi ajustarea imaginilor

4.2.1

Alinierea imaginilor

Informaţii generale
Dacă imaginile arătate în modurile de vizualizare nu sunt aliniate după cum doriţi, le puteţi
repoziţiona în secţiunea Image Set Alignment a zonei Functions.

Cum aliniaţi imaginile

①

②

③

Figura 29
Paşi
1.

2.

Faceţi clic pe butonul Align din zona Functions.
Pentru a muta imaginea în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, poziţionaţi mouse-ul în centrul imaginii, până când simbolul mouse-ului se afişează sub forma
unei mâini ①. Trageţi imaginea în poziţia dorită.
Pentru a roti imaginea, plasaţi mouse-ul în afara imaginii până când simbolul
mouse-ului este afişat sub forma unei mâini cu o săgeată ②. Ajustaţi rotaţia
după caz.

La alinierea imaginilor, informaţiile despre imagine se află în colţul din dreapta sus al
modurilor de vizualizare ③ indică faptul că modul de vizualizare este o orientare
„personalizată”. Orientarea personalizată va fi afişată numai în iPlan şi aplicaţiile
chirurgicale ghidate prin imagini Brainlab care acceptă această caracteristică.

Resetarea orientării
Dacă faceţi clic pe Reset, restauraţi orientarea setului de secţiuni iniţial.
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4.2.2

Importul şi exportul imaginilor

Informaţii generale
În secţiunea Screenshots and Images din zona Functions, puteţi adăuga la planul de tratament
imagini precum capturi de ecran, fotografii etc., în diferite formate (de ex., BMP, PNG, JPEG etc.),
pe care apoi le puteţi exporta pentru o utilizare ulterioară. Puteţi căuta aceste imagini pe
calculatorul dvs.

Cum importaţi imaginile

Figura 30
Paşi
1.

Deschideţi fila Other Images (consultaţi p. 85).

2.

Faceţi clic pe butonul Import din zona Functions.

3.

În fereastra Browse, selectaţi fişierul imagine.

4.

Faceţi clic pe OK pentru a importa fişierul.
Imaginea este acum disponibilă în fila Other Images.

NOTĂ: Prin intermediul butonului Import, puteţi importa diferite fişiere imagine, în formate diferite,
din orice sursă (de ex., capturi de ecran). Din acest motiv, fiecare fişier imagine importat va fi
etichetat în roşu, cu mesajul „Uncontrolled Information”. Verificaţi dacă imaginea este relevantă
pentru pacientul curent.
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Cum exportaţi imaginile
Funcţiile de export sunt disponibile imediat după ce aţi realizat capturile de ecran sau după ce aţi
importat o imagine externă utilizând butonul Import.

Figura 31
Paşi
1.

Pentru a exporta toate capturile de ecran sau toate imaginile, faceţi clic pe butonul Export All.

2.

În fereastra Browse, selectaţi locaţia pentru export.

3.

Faceţi clic pe OK pentru a exporta fişierul sau fişierele.
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4.3

Configurarea vizualizărilor

4.3.1

Butoanele de vizualizare

Informaţii generale
În timpul planificării, puteţi utiliza butoanele disponibile în modul de vizualizare a imaginii, pentru a
configura diferite opţiuni de vizualizare. Acestea vă permit să modificaţi o vizualizare individuală
dintr-o filă de vizualizare.
Descrierile privind configurarea vizualizării, furnizate aici, sunt valabile pentru toate activităţile de
planificare.

Cum accesaţi butoanele de vizualizare
Pas
Faceţi clic pe butonul săgeată din colţul din stânga sus al vizualizării.
NOTĂ: Butoanele de vizualizare sunt dezactivate implicit.

Figura 32

Disponibilitatea butoanelor
Butoanele sunt disponibile în funcţie de vizualizare şi de fila de vizualizare selectată.

View Types (p. 74)

View Orientation (p. 73)

Composing Options (p. 76)

Full Screen (p. 72)
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Browse Slice (p. 195)

Recenter View: Resetează poziţia scenei 3D în vizualizare dacă aceasta a fost modificată prin panoramare

Advanced Windowing (p. 199)

Slice and Image Set Selection (p. 186)
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4.3.2

Afişare pe tot ecranul

Informaţii generale
Butonul Full Screen este disponibil în fiecare vizualizare şi vă permite să afişaţi vizualizarea pe
întregul ecran.

Cum activaţi opţiunea Afişare pe tot ecranul

①

②

Figura 33
Paşi
1.
2.

72

Faceţi clic pe butonul Full Screen în orice vizualizare, pentru a o afişa pe întregul ecran ①.
Faceţi din nou clic pe butonul Full Screen pentru a reveni la afişarea anterioară ②.
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4.3.3

Orientarea vizualizării

Informaţii generale
În anumite vizualizări, butonul View Orientation vă permite să modificaţi orientarea vizualizării.

Cum selectaţi opţiunea Orientarea vizualizării

①

②

Figura 34
Paşi
Faceţi clic pe butonul View Orientation pentru a afişa opţiunile de orientare.
• Opţiuni de vizualizare a secţiunilor ①
1.

2.

• Opţiuni de vizualizare 3D ②
NOTĂ: Dacă aţi creat obiecte de înaltă rezoluţie în fereastra Object Planning,
sunt disponibile opţiuni suplimentare de vizualizare a secţiunilor (consultaţi p.
160).
Selectaţi orientarea.
Vizualizarea este actualizată în consecinţă.
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4.3.4

Tipuri de vizualizare

Informaţii generale
În modurile de vizualizare 3D, butonul View Types vă permite să selectaţi tipul de vizualizare 3D
pe care doriţi să îl afişaţi (planuri, 3D, obiecte).
În funcţie de configuraţia sistemului, sunt disponibile diferite opţiuni de vizualizare (consultaţi p.
93).

Cum definiţi tipul de vizualizare

Figura 35
Paşi
1.

2.
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Faceţi clic pe butonul View Types pentru a afişa opţiunile pentru tipurile de vizualizare (consultaţi p. 75).
Selectaţi tipul de vizualizare.
Vizualizarea este actualizată în consecinţă.
NOTĂ: Puteţi selecta planurile care doriţi să fie afişate (axial, coronal, sagital) şi dacă doriţi afişarea obiectelor 3D, din fila Viewing Options, apăsând butonul Options (consultaţi
p. 188).

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

VIZUALIZARE ŞI CONFIGURARE

Opţiuni pentru tipurile de vizualizare
Opţiuni

①

①
②
②

Faceţi clic pe opţiunea Planes pentru a afişa obiectele segmentate ② şi planurile de reconstrucţie ①
NOTĂ: Poziţia planurilor se modifică în funcţie de modificările efectuate în modul de vizualizare 2D.

Faceţi clic pe opţiunea 3D pentru a afişa vizualizarea tridimensională a întregii zone de scanare, inclusiv toate obiectele planificate

Faceţi clic pe opţiunea Objects pentru a afişa vizualizarea
tridimensională a tuturor obiectelor planificate

NOTĂ: Pentru mai multe opţiuni de vizualizare 3D avansată, consultaţi p. 93.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

75

Configurarea vizualizărilor

4.3.5

Opţiuni de compoziţie

Informaţii generale
Butonul Composing Options vă permite să verificaţi două secţiuni de imagine din seturi de date
diferite, care au fost fuzionate.
NOTĂ: Acest buton este disponibil numai în vizualizarea din stânga sus şi în vizualizările din
partea de jos ale filei Multiple Sets (acolo unde sunt afişate secţiunile de imagini
corespunzătoare, din seturi de date diferite).

Cum selectaţi opţiunile de compoziţie

Figura 36
Paşi
1.

2.

Faceţi clic pe butonul Composing Options pentru a afişa opţiunile disponibile.
Selectaţi opţiunea de compoziţie.
Vizualizarea este actualizată în consecinţă.
NOTĂ: Opţiunile de compoziţie sunt descrise începând cu p. 76.

Opțiunea de Lupă
Faceţi clic pe pictograma Spyglass pentru a compara o zonă definită în secţiunea de referinţă
(secţiunea din vizualizarea din dreapta sus) cu secţiunea din vizualizarea imaginii curente.

①

①

Figura 37
Opţiuni
Poziţionaţi cadrul ① peste zona relevantă şi verificaţi secţiunea de referinţă şi secţiunile din imaginea curentă, comparând zona din interiorul şi cea de la marginile cadrului.
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Opţiuni
Pentru a redimensiona cadrul, faceţi clic cu indicatorul mouse-ului pe marginea cadrului, apoi
trageţi.

Opţiunea Portocaliu/Albastru
Faceţi clic pe pictograma Amber/Blue pentru a compara detalii din întreaga secţiune de referinţă
a imaginii (secţiunea din vizualizarea din dreapta sus) cu secţiunea din vizualizarea imaginii
curente. Secţiunea de referinţă a imaginii (în portocaliu) şi secţiunea de imagine vizualizarea în
care aţi făcut selecţia (în albastru) sunt afişate suprapus.

Figura 38
Opţiuni
Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste imagine şi trageţi de mouse spre dreapta pentru a afişa
mai multe informaţii despre secţiunea de referinţă a imaginii.
Trageţi mouse-ul către stânga pentru a afişa mai multe informaţii despre secţiunea de imagine
curentă.

Opţiunea de suprapunere
Faceţi clic pe pictograma Overlay pentru a suprapune două seturi de imagini diferite, unul
deasupra celuilalt. Puteţi suprapune modalităţi de imagine diferite pentru a vizualiza datele
funcţionale afişate alături de datele anatomice (de ex., imaginile T1 şi imaginile PET). Când
selectaţi această opţiune, secţiunea de imagine din vizualizarea în care aţi făcut selecţia este
suprapusă peste secţiunea de referinţă a imaginii (secţiunea din vizualizarea din dreapta sus).

Figura 39
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Configurarea vizualizărilor

Opţiuni
Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste imagine şi trageţi de mouse spre dreapta pentru a afişa
mai multe informaţii despre secţiunea de imagine din vizualizarea curentă.
Trageţi mouse-ul către stânga pentru a afişa mai multe informaţii despre secţiunea de referinţă a
imaginii.
NOTĂ: Secţiunea de referinţă a imaginii este afişată întotdeauna cu aceeaşi intensitate, în timp ce
secţiunea de imagine din vizualizarea selectată se estompează de la dreapta (intensitate
completă) spre stânga (invizibilă).

Dezactivarea opţiunilor de compoziţie
Faceţi clic pe butonul Off pentru a dezactiva Composing Options.
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4.4

Filele de vizualizare a imaginilor

4.4.1

Fila Overview

Dispunerea pe ecran
Fila Overview afişează o prezentare generală a setului de imagini selectat.

②

③

①

④

Figura 40
Nr.

Explicaţie

①

Vizualizarea sagitală a secţiunii selectate

②

Vizualizare 3D pe baza planului de tratament selectat

③

Vizualizarea axială a secţiunii selectate

④

Vizualizarea coronală a secţiunii selectate
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Cum poziţionaţi forma 3D
Puteţi roti sau ajusta modelul tridimensional din vizualizarea 3D, pentru a-l vedea din perspective
diferite. Opţiunile variază în funcţie de locul în care se află indicatorul mouse-ului pe vizualizare.

Figura 41
Poziţia indicatorului mouseului

Opţiune de rotire

Centrul vizualizării

Utilizaţi mâna cu o săgeată curbată pentru a roti modelul tridimensional în orice direcţie

Stânga, dreapta, partea superioară sau inferioară a vizualizării

Săgeata indică direcţia în care puteţi deplasa modelul tridimensional

Colţurile vizualizării

Săgeata în unghi indică direcţia în care puteţi înclina modelul
(spre stânga sau dreapta)

NOTĂ: Puteţi ajusta orientarea şi tipul imaginii 3D de afişat utilizând butoanele View Options şi
View Types.

Afişarea unei suprafeţe osoase
Dacă bifaţi caseta Bone in 3D din zona cu funcţii (sau dacă selectaţi tipul de vizualizare Bone/
Vessels pentru vizualizare 3D avansată), în vizualizarea 3D ① se va afişa suprafaţa osoasă, pe
baza imaginilor CT.
Când opţiunea este dezactivată, se afişează ② un model 3D standard (cu ţesut moale).

①

②
Figura 42
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NOTĂ: Această opţiune este disponibilă numai dacă sunt selectate imagini CT.
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4.4.2

Filele de vizualizare a secţiunilor

Dispunerea pe ecran

Figura 43
Filele de vizualizare a secţiunilor afişează secţiunile consecutive din vizualizarea axială, coronală
sau sagitală, aflate în setul de imagini selectat. Exemplul de mai jos prezintă fila 4 Views.
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Vizualizarea a 8 secţiuni consecutive

①

Figura 44
Filele 8 Views sunt disponibile în anumite activităţi de planificare. Aici, puteţi vizualiza obiectele
pe care le-aţi creat în opt secţiuni consecutive de imagine. Puteţi afişa şi o vizualizare 3D a
obiectului făcând clic direct în vizualizarea din stânga jos. Forma poate fi rotită liber în jurul
fiecărei axe (consultaţi p. 80).
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4.4.3

Fila X-ray Images

Dispunerea pe ecran
Dacă datele pacientului pe care le-aţi încărcat includ imagini radiologice, acestea vor fi afişate
într-o filă X-ray Images separată.

① ②

Figura 45
Nr.

Explicaţie

①

Primul rând indică tipul de imagine şi numărul care identifică imaginea (de ex., #1).

②

Al doilea rând indică numărul imaginii curente din setul de imagini.

NOTĂ: Sunt acceptate imaginile radiologice standard şi cele radiologice DSA (angiografiile cu
substracţie digitală).
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4.4.4

Fila Other Images

Dispunerea pe ecran
Dacă aţi încărcat imagini aleatorii (consultaţi p. 68), acestea vor fi afişate în fila Other Images.

①

②

Figura 46
Nr.

Explicaţie

①

Primul rând indică tipul de imagine (în acest caz OT, adică altă imagine) şi numărul care
identifică imaginea (de ex., #1).

②

Al doilea rând indică numărul imaginii curente din setul de imagini.
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4.4.5

Fila Multiple Sets

Informaţii generale
Fila Multiple Sets afişează mai multe seturi de imagini care au fost fuzionate, permiţându-vă să
vizualizaţi simultan conţinutul planificat în diferite seturi de imagini.
NOTĂ: În cadrul activităţii de planificare Viewing and Adjustement, puteţi vizualiza şi seturi
multiple de imagini, chiar dacă acestea nu au fost fuzionate. În cadrul altor activităţi de planificare,
de ex., Object Creation, seturile de imagini trebuie mai întâi fuzionate înainte să puteţi vizualiza
seturi multiple.

Dispunerea pe ecran

④

①

③

②

Figura 47
Nr.

①
②
③
④
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Explicaţie
Afişează secţiunea din setul de imagini curent.
Aceasta este secţiunea de referinţă a imaginii pentru secţiunile afişate în celelalte moduri
de vizualizare a imaginii. Celelalte vizualizări afişează secţiuni din seturile de imagini fuzionate cu primul set.
Afişează suprapunerile setului de imagini de referinţă ① sau ale altor seturi de imagini
care pot fi selectate utilizând opţiunea Slice and Image Set Selection (consultaţi p.
186).
Dacă ajustaţi poziţia secţiunii de imagine în oricare dintre vizualizări utilizând, spre ex.,
funcţia Pan and Recenter, secţiunile din celelalte vizualizări se ajustează corespunzător.
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4.5

Fila Plan Content

4.5.1

Prezentare generală

Dispunerea pe ecran
Fila Plan Content afişează o structură de date care indică seturile de imagini şi conţinutul
planificat (de ex., obiectele 3D, punctele de reper, traiectoriile etc.) care sunt incluse în planul dvs.
de tratament.
Pentru a extinde o secţiune din structura de date şi pentru a vizualiza datele pacientului incluse în
aceasta, faceţi clic pe pictograma „+” corespunzătoare.

②

①

Figura 48
Nr.

Explicaţie

①

Afişează folderele într-o structură de directoare, care include tot conţinutul planificat din
planul de tratament (consultaţi p. 90).
Se afişează şi folderele care conţin toate seturile de imagini incluse în planul de tratament
(consultaţi p. 88).

②

Secţiunea Properties afişează informaţii despre setul de imagini sau despre conţinutul
planificat pe care l-aţi selectat înîn ①.
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4.5.2

Seturile de imagini

Cum vizualizaţi şi cum selectaţi seturile de imagini
În fila Plan Content, puteţi verifica proprietăţile seturilor de imagini şi puteţi selecta un set de
imagini care să fie afişat în oricare activitate de planificare.
Paşi
1.

Faceţi clic pe pictograma din dreptul folderului Image sets pentru a afişa seturile de
imagini disponibile.

2.

Faceţi clic pe setul de imagini dorit, pentru a-l selecta.
În secţiunea Properties se afişează următoarele
informaţii:
• O previzualizare a setului de imagini, în care puteţi derula pentru a vizualiza secţiunile imaginilor.
• Informaţii cu privire la setul de imagini selectat
(de ex., alte seturi de imagini cu care acesta a
fost fuzionat, modalitatea setului de imagini,
submodalitatea etc.)
• Signal-to-noise Ratio: un parametru binecunoscut pentru calitatea imaginii. Puteţi utiliza valoarea afişată ca şi criteriu pentru selectarea seturilor de imagini corespunzătoare, de ex., pentru segmentarea obiectului. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât va fi mai bună calitatea
imaginii.

Submodalitatea setului de imagini
În fila Plan Content, puteţi defini submodalitatea imaginii scanate. Software-ul de ghidare va
configura vizualizările tridimensionale în funcţie de modalitatea imaginii.
Sunt disponibile următoarele submodalităţi:
• CT: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (anizotropie fracţionată DTI), ADC (coeficient de
difuzie aparentă DTI), BOLD MRI (nivelul de oxigen în sânge-RM dependent)
• Nuclear Medicine: PET, SPECT
Volumul obiectelor prezentate în partea dreaptă a filei Plan Content variază în funcţie de
algoritmul utilizat şi poate fi diferit de valoarea estimată.
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Cum definiţi submodalitatea

Figura 49
Paşi
1.

Faceţi clic pe pictograma cu proprietăţi din dreptul setului de imagini dorit pentru a deschide fereastra Properties.

2.

Din lista derulantă aferentă câmpului Submodality, selectaţi submodalitatea pentru setul
de imagini.

3.

Faceţi clic pe OK pentru a aplica setările şi pentru a închide fereastra.
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4.5.3

Conţinutul planificat

Cum vizualizaţi proprietăţile conţinutului planificat
În fila Plan Content, puteţi verifica proprietăţile tuturor conţinuturilor planificate din plan (de ex.,
obiecte, puncte de înregistrat etc.).
Paşi
1.

Faceţi clic pe pictograma din dreptul unui folder aferent conţinutului planificat (de
ex., Objects).

2.

Faceţi clic pe elementul dorit din listă pentru a-l
selecta.
În funcţie de selecţia dvs., în secţiunea Properties se afişează diferite informaţii, de ex.:
• O previzualizare 3D a elementului
• Setul de imagini în care a fost creat obiectul

Copiere în clipboard
În cadrul anumitor activităţi de planificare, se afişează butonul Copy to Clipboard în fila Plan
Content, sub informaţiile despre proprietăţilor. Această funcţie permite copierea în clipboard-ul
Windows a detaliilor despre un obiect sau un volum ROI (de ex., pentru transferul într-un fişier
extern).

Cum reglaţi vizibilitatea conţinutului planificat
Simbolul cu un ochi din dreptul fiecărei intrări din listă, într-o structură de date, arată dacă
respectivul conţinut planificat este vizibil în modul de vizualizare a imaginii.
Opţiuni
O pictogramă cu un ochi deschis reprezintă un conţinut planificat vizibil. Faceţi clic pe
simbolul ochiului pentru a ascunde conţinutul.
O pictogramă cu un ochi închis reprezintă un conţinut planificat ascuns. Faceţi clic pe
simbolul ochiului pentru a afişa conţinutul planificat
Dacă structura de date conţine elemente activate şi dezactivate, în partea de sus a
acesteia se va afişa o pictogramă cu un ochi pe jumătate închis.

Cum modificaţi culoarea şi proprietăţile conţinutului planificat
În fila Plan Content, puteţi vizualiza şi modifica proprietăţile conţinutului planificat.
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Opţiuni
Faceţi clic pe pictograma de culoare din dreptul unei intrări din listă pentru a deschide
fereastra Select color, în care puteţi selecta o culoare pentru conţinutul planificat
(consultaţi p. 55).
Faceţi clic pe pictograma de proprietăţi din dreptul unei intrări din listă pentru a deschide fereastra Properties, în care puteţi modifica denumirea conţinutului planificat (consultaţi p. 55).
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5

FUNCŢII 3D AVANSATE

5.1

Introducere

5.1.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Funcţiile Advanced 3D oferă o extensie funcţională a modului Standard 3D, descris la p. 74.
Acum puteţi selecta diferite tipuri noi de vizualizare 3D (de ex., Cerebrum (Creierul), Proiecţie de
maximă intensitate şi Radiografie digitală), oferite în meniul tipului de vizualizare 3D. Când
schimbaţi nivelul, modificarea poate fi vizualizată imediat în modul 3D.
NOTĂ: Disponibilitatea funcţiei Advanced 3D variază în funcţie de licenţa activată. Pe serverul
iPlan NET, această funcţie este disponibilă numai când rulaţi o „Advanced 3D Session”. Funcţia
Standard 3D este disponibilă chiar dacă funcţia Advanced 3D nu este inclusă în licenţă sau nu
este disponibilă.
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5.2

Modul de vizualizare 3D avansată

5.2.1

Tipuri de vizualizare

Informaţii generale

Selectaţi meniul View Types din 3D View. Pentru mai multe opţiuni de vizualizare,
consultaţi Pagina 74.

Despre tipurile de vizualizare
Modul de vizualizare Advanced 3D oferă tipuri de vizualizare 3D suplimentare, în funcţie de
modalitatea setului de date care a fost selectat. Tipurile de vizualizare 3D pot fi selectate dintr-un
meniu derulant aflat în fereastra de vizualizare 3D. Denumirea fiecărui tip de vizualizare se află în
dreptul pictogramei. Puteţi comuta uşor între aceste opţiuni de vizualizare.

①

②

Figura 50
Nr.
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Opţiuni pentru tipurile de vizualizare

①

Seturi de imagini CT

②

Seturi de imagini RM
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Opţiuni pentru tipurile de vizualizare 3D avansată
Pictogramă

Tip de vizuali- Explicaţie
zare

Planes

• Afişează reconstrucţiile planului utilizând vizualizarea axială, coronală şi sagitală dintr-un set de imagini.
• Planurile pot fi activate şi dezactivate din fereastra Viewing Options (consultaţi p. 187).
• Disponibil pentru seturile de imagini CT, RM, PET, precum şi pentru seturile de imagini cu alte modalităţi.
• Pentru acest tip de vizualizare, sunt disponibile pragurile Bone şi
Skin.
• Opţiunile Clipping Range şi Cubic Cut nu sunt disponibile pentru acest tip de vizualizare.
NOTĂ: Poziţionarea planurilor se modifică în funcţie de reglajele
efectuate în modul de vizualizare 2D (de ex., vizualizarea centrală a
planurilor axial, sagital şi coronal).

Object

• Afişează un mod de vizualizare tridimensională a tuturor obiectelor planificate.
• Când tipul de vizualizare Cerebrum a fost segmentat (tipul de
structură „Cerebrum”), acesta va fi afişat ca orice alt obiect din
acest tip de vizualizare. Transparenţa poate fi controlată cu ajutorul barei glisante din fereastra Properties consultaţi p. 89.
• Disponibil pentru seturile de imagini CT, RM, PET, precum şi pentru seturile de imagini cu alte modalităţi.
• Funcţia de prag nu este disponibilă pentru acest tip de vizualizare.
• Opţiunile Clipping Range şi Cubic Cut nu sunt disponibile pentru acest tip de vizualizare.
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Pictogramă

Tip de vizuali- Explicaţie
zare

Cerebrum

• Afişează vizualizarea 3D avansată a creierului în modul de vizualizare 3D. Trebuie să creaţi Cerebrum ca şi obiect (consultaţi p.
132), de ex., utilizând funcţia de autosegmentare (consultaţi p.
142) pentru a utiliza acest mod de vizualizare.
• Disponibil pentru seturile de imagini CT, RM, PET, precum şi pentru seturile de imagini cu alte modalităţi. Setul de imagini selectat
trebuie să conţină sau să fuzioneze cu un set care conţine un
creier segmentat, în caz contrar, tipul de vizualizare nu va fi oferit
pentru setul de imagini selectat.
• Funcţia de prag nu este disponibilă pentru acest tip de vizualizare.
• Pentru acest tip de vizualizare, sunt disponibile opţiunile Cubic
Cut şi Clipping Range.
• Pentru mai multe informaţii privind crearea obiectului Advanced
3D Cerebrum, consultaţi p. 142:
- Creaţi New Object selectând Cerebrum drept Structure Type
în cadrul filei Single Object/Multiple Objects.
- Nu este disponibilă nicio opţiune, nici setările de transparenţă
pentru funcţia avansată Cerebrum. Culoarea selectată a creierului va fi afişată numai dacă se utilizează tipul de vizualizare
Objects.
• Puteți să vizualizați creierul creat drept obiect standard utilizând
tipul de vizualizare Objects (comutaţi pe oprit obiectul Advanced
3D Cerebrum ) dacă Cerebrum nu este detaliat sau este insuficient detaliat datorită:
- Afişare artefacte (de ex., artefacte 3D, cum ar fi pete de culoare
maro)
- Limitări pentru date (de ex., rezoluţie sau contrast scăzut)
- Inexactităţi privind segmentarea.

• Afişează creierul în mod special cu o vizualizare osoasă de tip siluetă în jurul acestuia
• Disponibil pentru seturile de imagini CT.
• Funcţia de prag nu este disponibilă pentru acest tip de vizualizaCerebrum +
re.
Bone Overlay
• Pentru acest tip de vizualizare, sunt disponibile opţiunile Cubic
Cut şi Clipping Range.
NOTĂ: Suprapunerea osoasă de tip siluetă rămâne intactă atunci
când se aplică Clipping Range şi Cubic Cut.

Cerebrum +
Skin Overlay
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• Afişează creierul în mod special cu o vizualizare a pielii de tip siluetă în jurul acestuia.
• Disponibil pentru seturile de imagini RM.
• Funcţia de prag nu este disponibilă pentru acest tip de vizualizare.
• Pentru acest tip de vizualizare, sunt disponibile opţiunile Cubic
Cut şi Clipping Range.
NOTĂ: Suprapunerea pielii de tip siluetă rămâne intactă atunci când
se aplică Clipping Range şi Cubic Cut.
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Pictogramă

Tip de vizuali- Explicaţie
zare
• Permite vizualizarea tridimensională a vaselor de sânge şi a
structurii osoase.
• Disponibil pentru seturile de imagini CT.
• Pentru acest tip de vizualizare, sunt disponibile pragurile Bone şi
Vessels Highlighting.
Bone/Vessels • Pentru acest tip de vizualizare, sunt disponibile opţiunile Cubic
Cut şi Clipping Range.
NOTĂ: Este posibil ca structurile vaselor de sânge să fie afişate insuficient dacă nu utilizaţi imagini CT Angio sau imagini CT Contrast.
În acest caz, modificaţi pragul Vessel Highlighting la 0%, astfel încât vasele de sânge să nu fie evidenţiate.

Bone/Vessels
+ Skin Overlay

• Oferă o imagine transparentă a oaselor şi a pielii în modul de vizualizare 3D.
• Disponibil pentru seturile de imagini CT.
• Pentru acest tip de vizualizare sunt disponibile pragurile Bone şi
Skin, precum şi opţiunea Vessels Highlighting.
• Pentru acest tip de vizualizare sunt disponibile opţiunile Clipping
Range sau Cubic Cut.

Skin

• Afişează imaginea reconstruită 3D a suprafeţei pielii.
• Disponibil pentru seturile de imagini CT, RM, precum şi pentru seturile de imagini cu alte modalităţi.
• Pentru acest tip de vizualizare este disponibil pragul Skin.
• Pentru acest tip de vizualizare sunt disponibile opţiunile Clipping
Range şi Cubic Cut.

Digital Radiography (DRR)

• Permite vizualizarea tridimensională a imaginilor radiografice reconstruite digital.
• Disponibil pentru seturile de imagini CT.
• Funcţia de prag nu este disponibilă pentru acest tip de vizualizare.
• Opţiunea Clipping Range este disponibilă, dar funcţia Cubic Cut
nu este disponibilă pentru acest tip de vizualizare.

Vessels

• Afişează numai vasele de sânge în vizualizarea tridimensională.
• Disponibil pentru seturile de imagini RM.
• Pentru acest tip de vizualizare este disponibilă opţiunea Vessels
Highlighting.
• Pentru acest tip de vizualizare sunt disponibile opţiunile Clipping
Range şi Cubic Cut.
NOTĂ: Este posibil ca structurile vaselor de sânge să fie afişate insuficient dacă nu utilizaţi imagini MR Angio sau imagini MR Contrast. În acest caz, se vor utiliza alte tipuri de vizualizare (de ex.,
planurile).
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Pictogramă

Tip de vizuali- Explicaţie
zare

Maximum Intensity Projection (MIP)

• Permite vizualizarea volumului în imaginile tridimensionale, prin
proiectarea voxelilor cu intensitate maximă pe direcţia de vizualizare din planul de vizualizare.
• Disponibil pentru seturile de imagini CT, RM, PET, precum şi pentru seturile de imagini cu alte modalităţi.
• Funcţia de prag nu este disponibilă pentru acest tip de vizualizare.
• Opţiunea Clipping Range este disponibilă, dar funcţia Cubic Cut
nu este disponibilă pentru acest tip de vizualizare.
NOTĂ: În imaginile CT, imaginea oaselor trebuie decupată pentru a
putea vizualiza vasele de sânge. Puteţi realiza acest lucru accesând calea Options > 3D Clipping şi selectând opţiunea Enable
Clipping Range, iar apoi amplasând chenarul de delimitare din cadrul vizualizării.

Precauţii pentru tipurile de vizualizare 3D avansată
În funcţie de rezoluţia imaginii, de contrastul şi anatomia individuală a pacientului,
afecţiunile anatomice critice pot să nu apară pe imaginile tridimensionale sau să apară
mascate. Structurile vizualizate tridimensional trebuie întotdeauna verificate în
reconstrucţii 2D sau în secţiunile originale prin (consultaţi p. 99).
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5.2.2

Vizualizarea în paralel a imaginilor 2D/3D

Informaţii generale
Modul de vizualizare 2D a poziţiei centrale se afişează în reconstrucţiile sau în secţiunile 2D
sub forma unui reticul 2D albastru/galben ②, iar în paralel, în modul de vizualizare 3D, se
afişează sub forma unui reticul 3D mic albastru ① (cu trei axe) (de ex., când se activează butonul
pictogramă Pan and Recenter sau în timp ce ţineţi apăsată tasta Ctrl pentru a activa funcţii
similare). Pentru mai multe opţiuni de centrare imaginii (consultaţi p. 196).

Cum accesaţi funcţia de centrare a imaginilor 2D

①

②

Figura 51
Reticulul 3D mic albastru ① poate fi acţionat în următoarele moduri:
Opţiuni
Selectaţi pictograma Pan and Recenter.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Ctrl de pe tastatură.
NOTĂ: Reticulul 3D mic albastru ① va rămâne vizibil numai în timp ce ţineţi apăsată tasta Ctrl.
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5.3

Stabilirea pragului 3D avansat

5.3.1

Prezentare generală

Informaţii generale
În opţiunea Advanced 3D Thresholding, pragul poate fi definit în mod interactiv utilizând barele
glisante reglabile aflate în vizualizarea 3D afişată. Pentru mai multe informaţii cu privire la
opţiunea 3D Thresholding (consultaţi p. 192).

Cum utilizaţi opţiunea de stabilire a pragului 3D avansat
În acest mod de vizualizare, opţiunea de stabilire a pragului pentru opţiunile Bone şi Skin poate fi
selectată alături de opţiunea Vessels Highlighting.

Figura 52
Paşi

1.

Faceţi clic pe opţiunea Windowing pentru a activa bara glisantă a pragului
în fereastra de vizualizare 3D.
NOTĂ: Nu toate opţiunile de prag sunt disponibile pentru toate tipurile de vizualizare (consultaţi p. 94).

2.

Poziţionaţi indicatorul mouse-ului pe bara glisantă dorită din vizualizarea 3D:
• Opţiunea de stabilire a pragului Skin modifică suprafaţa afişată a pielii (de ex., în tipul
de vizualizare Skin).
• Opţiunea de stabilire a pragului Bone modifică suprafaţa afişată a osului şi a vaselor de
stânge (de ex., în tipul de vizualizare Bone/Vessels).
• Opţiunea Vessels Highlighting măreşte/micşorează procentul de roşu (de ex., în tipul
de vizualizare Bone/Vessels).

3.

Menţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului deplasând în acelaşi timp bara glisantă spre
stânga pentru a micşora sau spre dreapta pentru a mări pragul/gradul de evidenţiere.
NOTĂ: Pentru a dezactiva opţiunea Vessels Highlighting (colorată în roşu), setaţi pragul
la 0%.

Analiza bazată pe structură şi evidenţierea vaselor de sânge pot oferi rezultate incorecte
dacă vasele de sânge nu sunt evidenţiate suficient sau cu precizie. Evidenţierea vaselor de
sânge afişate în imaginile 3D trebuie verificată pe imaginile 2D (reconstrucţiile axiale,
coronale şi sagitale).
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Funcţiile de stabilire a pragului 3D
Opţiuni de stabilire a pragului
Skin

Reglaţi pragul Skin la nivelul la care doriţi să fie afişată pielea.

Bone

Reglaţi pragul Bone la nivelul la care doriţi să fie afişată suprafaţa
osoasă şi suprafaţa vaselor de sânge.
NOTĂ: Reglarea opţiunii Bone/Vessels modifică şi intensitatea imaginii afişate a vaselor de sânge.
Selectaţi opţiunea Vessels Highlighting şi, cu ajutorul barei glisante,
reglaţi nivelul de evidenţiere a vaselor de sânge colorate în roşu.

Vessels Highlighting

Reglaţi opţiunea Vessels Highlighting la nivelul la care doriţi să fie
afişate vasele de sânge.

NOTĂ: Nu există ajustarea a pragului pentru creier în tipurile de vizualizare Cerebrum, Cerebrum
+ Bone Overlay şi Cerebrum + Skin Overlay.
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Decupare 3D avansată

5.4

Decupare 3D avansată

5.4.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Standard 3D vă permite să decupaţi osul sau pielea aşa cum se ilustrează în tipul de vizualizare
3D, în timp ce Advanced 3D vă permite să decupaţi creierul aşa cum se ilustrează în tipul de
vizualizare Cerebrum, Cerebrum + Skin Overlay şi Cerebrum + Bone Overlay. Pentru mai
multe informaţii consultaţi Pagina 94.
Pentru Standard 3D şi Advanced 3D, intervalul de tăiere geometrică şi decupare trebuie definit
în caseta de dialog Viewing Options, (consultaţi Pagina 187). Nu se decupează sau nu se taie
niciun alt obiect creat, decât dacă sunteţi în modul de vizualizare Cerebrum.
NOTĂ: Pentru tipurile de vizualizare Cerebrum planurile care rezultă din decupare vor afişa
reconstrucţii din setul de imagini în care s-a generat iniţial creierul în locul setului de imagini
curent selectat.

Figura 53
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6

PLANIFICAREA
PUNCTELOR DE
ÎNREGISTRARE

6.1

Introducere

6.1.1

Prezentare generală

Informaţii generale
În cadrul activităţii de planificare Registration Points, puteţi planifica puncte de înregistrare
pentru ca, mai târziu, să efectuaţi fuziunea imaginilor pe baza markerilor şi înregistrarea ulterioară
a pacientului utilizând software-ul de ghidare cranial/ENT Brainlab.
Puteţi adăuga manual puncte pentru seturile de imagini selectate sau efectua detectarea
automată a markerilor pentru a detecta markerii de înregistrare deja prezenţi în imaginile scanate.

Tipurile de puncte de înregistrare
Puteţi planifica următoarele tipuri de puncte de înregistrare:
• Repere: anatomice sau artificiale (de ex. atele, nasion-ul, şuruburile implantate etc.)
• Markeri inelari: Markerii sub formă de inel vizibili în setul de imagini
• Markeri sferici: Markerii sub formă de sfere vizibili în setul de imagini

Amplasarea markerilor de înregistrare
Pentru a optimiza înregistrarea markerilor/reperelor în timpul ghidării, asiguraţi-vă că markerii sunt
amplasaţi pe pacient conform instrucţiunilor de mai jos:
• Nu amplasaţi markeri foarte aproape unul de celălalt ci, mai degrabă, distribuiţi-i pe toată
suprafaţa capului
• Nu amplasaţi markerii în mod simetric (de ex., nu îi amplasaţi liniar sau într-o formă simetrică)
• Evitaţi zonele cu piele flască (pentru a preveni deplasarea pielii)
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Introducere

6.1.2

Funcţiile punctelor de înregistrare

Ecranul principal

Figura 54

Prezentarea generală a funcţiilor
Funcţie

Explicaţie

Consultaţi

Selectaţi punctul de înregistrare pe care doriţi să îl planificaţi:
Pagina 105
• Landmark: Definire manuală
Tip de marker

• Donut Marker: Aplicaţia utilizează o metodă de detectare semiautomată pentru a detecta markerii inelari dacă sunt prezenţi
Pagina 107
în setul de imagini
• Sphere Marker: Aplicaţia detectează automat markerii sferici
dacă sunt prezenţi în setul de imagini
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Pagina 111

Auto-Detect

Detectează automat markerii sferici.

Pagina 111

Parameters...

Defineşte parametrii pentru detectarea automată a markerior
(disponibilă numai pentru markerii sferici).

Pagina 109

Casetă listă

Enumeră punctele de înregistrare pe care le-aţi adăugat în setul
de imagini. De aici, puteţi modifica vizibilitatea, culoarea şi proprietăţile punctelor de înregistrare.

Pagina 55

New Point...

Adăugaţi manual puncte de înregistrare în setul de imagini.

Pagina 105

Remove

Ştergeţi punctele de înregistrare din setul de imagini.

Pagina 113

Position

Modificaţi poziţia punctelor de înregistrare în setul de imagini.

Pagina 113
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6.2

Planificarea punctelor

6.2.1

Adăugarea manuală de repere

Informaţii generale
Această secţiune descrie modul în care puteţi adăuga manual puncte de înregistrare noi în
secţiunea de imagine curentă. Puteţi utiliza această funcţie pentru a defini repere artificiale sau
anatomice pe pacient.

Cum adăugaţi repere
Paşi
1.

În lista derulantă Marker Type, selectaţi Landmark.

2.

Faceţi clic pe New Point... pentru a deschide fereastra Properties (consultaţi p. 55).

3.

În câmpul Name, introduceţi o denumire pentru punct.
NOTĂ: Dacă nu denumiţi punctul, acesta este adăugat în listă ca Landmark şi numerotat
consecutiv.

4.

Faceţi clic pe fila Select Color şi selectaţi o culoare pentru punctul nou.

5.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările efectuate şi pentru a adăuga punctul în lista
din zona cu funcţii.

6.

Poziţionaţi punctul făcând clic direct în zona dorită din imagine, în modurile de vizualizare
2D sau 3D.

Asiguraţi-vă că aţi verificat reperele planificate în modurile de vizualizare 2D.

Reperele afişate
Reperul selectat din listă se afişează încercuit în modul de vizualizare a imaginii.
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Figura 55

106

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

PLANIFICAREA PUNCTELOR DE ÎNREGISTRARE

6.2.2

Definirea markerilor inelari

Informaţii generale
Această secţiune descrie modul de detectare a markerilor inelari care au fost ataşaţi pacientului
înainte de scanare şi care, prin urmare, sunt vizibili în setul de imagini.
Markerii inelari sunt markeri de reper multi-modali pentru chirurgia ghidată prin imagini, de ex., cei
fabricaţi de „IZI Medical Products” sau alţi markeri cu aceeaşi formă şi dimensiune.
Este disponibilă o caracteristică de detectare semi-automată, astfel încât atunci când faceţi clic pe
centrul markerului, aplicaţia plasează punctul direct în centru.

Modul de adăugare a markerilor inelari
Paşi
1.

În lista derulantă Marker Type, selectaţi Donut Marker.

2.

Faceţi clic pe New Point... pentru a deschide fereastra Properties (consultaţi p. 55).

3.

În câmpul Name, introduceţi o denumire pentru punct.
NOTĂ: Dacă nu denumiţi punctul, acesta este adăugat în listă ca Donut Marker şi numerotat consecutiv.

4.

Faceţi clic pe fila Select Color şi selectaţi o culoare pentru punctul nou.

5.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările efectuate şi pentru a adăuga punctul în lista
din zona cu funcţii.

6.

Faceţi clic pe locaţia dorită din modurile de vizualizare 2D sau 3D. Punctul sare automat
în centrul markerului inelar.

Asiguraţi-vă că aţi verificat markerii inelari planificaţi în modurile de vizualizare 2D.
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Markeri inelari afişaţi
Markerul inelar selectat din listă se afişează încercuit în modul de vizualizare a imaginii.

Figura 56

Markeri inelari centraţi
Utilizaţi modurile de vizualizare axial, coronal şi sagital pentru a vă asigura că punctul este plasat
în centrul markerului inelar.

②

①

Figura 57
Nr.

Explicaţie

①

Exemplu de punct centrat în markerul inelar în modul de vizualizare 2D

②

Exemplu ilustrat de punct centrat în markerul inelar

NOTĂ: Puteţi poziţiona manual poziţia markerilor inelari (consultaţi p. 113) dacă aţi dori să reglaţi
fin poziţia.
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6.2.3

Definirea parametrilor de detectare pentru markerii sferici

Informaţii generale
Dacă urmează să efectuaţi detectarea automată a markerilor (consultaţi p. 111) pentru markerii
sferici, funcţia Parameters vă permite să personalizaţi valorile pragului şi ale preciziei necesare
pentru detectare.
Această funcţie este utilă, de ex., pentru prevenirea detectării structurilor osoase cu aceeaşi
densitate ca şi markerii sferici şi afişarea acestora drept puncte de înregistrare în setul de imagini.
NOTĂ: Butonul Parameters se activează numai dacă aţi selectat Sphere Marker din lista
derulantă din zona de funcţii.

Despre parametri
Parametru

Explicaţie

Threshold

Determină cât de clar poate distinge aplicația markerii sferici pe imaginile
scanate de țesutul normal sau țesutul osos. Atunci când se setează un
prag adecvat, markerii sunt detectaţi drept sfere de culoare albă.
Markeri CT:
• Informaţii despre densitate sunt exprimate în unităţi Hounsfield internaţionale
• Intervalul recomandat este 1200 – 1800
Markeri RM:
• Informaţiile despre densitate sunt exprimate în valori de nivel de gri
• Intervalul recomandat depinde de setul de imagini şi producătorul scanerului
NOTĂ: Aceste setări trebuie ajustate numai dacă nu se pot detecta markerii sferici.

Tolerance

Defineşte cât de mult se poate abate forma unui marker sferic de la valoarea implicită şi încă să fie detectat.
• O toleranţă mai scăzută detectează obiectele cu formă sferică
• O toleranţă mai ridicată detectează obiectele cu forme din ce în ce mai
eliptice
NOTĂ: În mod implicit, în cadrul aplicaţiei este definită o setare medie de
toleranţă.
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Cum definiţi parametrii

Figura 58
Paşi

110

1.

Faceţi clic pe opţiunea Parameters... din zona cu funcţii pentru a deschide fereastra Parameters.

2.

Conform cerinţelor, ajustaţi valorile pragului şi utilizaţi bara glisantă Tolerance pentru a
ajusta toleranţa.
NOTĂ: Dacă definiţi o valoare de prag, aceasta va fi validă numai pentru sesiunea actuală. Dacă doriţi ca valoarea definită să fie validă pentru sesiunile iPlan, dezactivaţi Initialize cu caseta de bifat cu pragul estimat. Dacă Initialize cu căsuţa de bifat cu pragul estimat rămâne activată, aplicaţia calculează automat valoarea următoarea dată când porniţi aplicaţia.

3.

Faceţi clic pe OK pentru a aplica valorile tuturor seturilor de imagini din plan.
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6.2.4

Detectare automată a markerilor sferici

Informaţii generale
Această secţiune descrie modul de detectare automată a markerilor sferici care au fost ataşaţi
pacientului înainte de scanare şi care, prin urmare, sunt prezenţi deja în setul de imagini.

Detectarea markerilor
Paşi
1.

În lista derulantă Marker Type, selectaţi Sphere Marker.

2.

Dacă este necesar, ajustaţi parametrii de detectare (consultaţi p. 109).

3.

Pentru a detecta şi a afişa automat markerii sferici, faceţi clic pe Auto-Detect.
Toţi markerii sferici detectaţi sunt afişaţi în modurile de vizualizare a imaginilor şi sunt
adăugaţi la lista din zona de funcţii drept Sphere Marker.

Asiguraţi-vă că aţi verificat markerii detectaţi automat în modurile de vizualizare 2D.

Dacă markerii sferici nu sunt detectaţi
Dacă markerii sferici nu sunt detectaţi automat, aceasta poate indica că:
• markerii sferici nu au fost ataşaţi pacientului înainte de scanare
• parametrii de detectare trebuie ajustați
NOTĂ: Pot fi detectate alte structuri drept markeri sferici. Prin urmare, după ce detectarea
automată se încheie, revizuiţi markerii şi eliminaţi orice marker detectat incorect.
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Markeri sferici afişaţi
Markerul sferic selectat din listă se afişează încercuit în modul de vizualizare a imaginii.

Figura 59

Markeri sferici centraţi
Puteţi utiliza modurile de vizualizare axial, coronal şi sagital pentru a verifica vizual markerii sferici
detectaţi.

①

②

Figura 60
Nr.

Explicaţie

①

Exemplu de punct centrat în markerul sferic în modul de vizualizare 2D

②

Exemplu ilustrat de punct centrat în markerul sferic

NOTĂ: Puteţi poziţiona manual markerii sferici (consultaţi p. 113) dacă, de exemplu, aceştia nu
pot fi detectaţi automat sau sunt poziţionaţi incorect.
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6.2.5

Funcţii suplimentare

Cum efectuaţi poziţionarea punctelor de înregistrare în alte seturi de imagini
Dacă doriţi să efectuaţi o fuziune pe bază de markeri (consultaţi p. 128), trebuie să selectaţi un
alt set de imagini şi să amplasaţi punctele de înregistrare conform descrieri de mai sus.
Paşi

1.

Faceţi clic pe butonul Slice and Image Set Selection şi selectaţi setul de
imagini dorit din fereastra Set Selection.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că aţi selectat o secţiune care prezintă un nivel de detaliu
similar cu primul set, astfel încât să puteţi amplasa uşor al doilea şir de puncte de înregistrare pe structurile anatomice similare.

2.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma selecţia şi pentru a închide fereastra.

3.

Adăugaţi punctele de înregistrare la o secţiune de imagini (consultaţi p. 105 pentru repere, p. 107 pentru markeri inelari şi p. 109 pentru markeri sferici).

Cum ştergeţi punctele
Paşi
1.

Selectaţi punctul respectiv din listă.

2.

Faceţi clic pe butonul Remove.

Cum amplasaţi punctele
Paşi
1.
2.

Faceţi clic pe butonul Position.
• Selectaţi punctul relevant din imagine cu ajutorul indicatorului mouse-ului şi trageţi de
acesta în poziţia dorită sau
• Faceţi clic pe locaţia dorită din vizualizarea imaginii.

Cum găsiţi puncte
Pas
Selectaţi punctul din listă şi faceţi clic pe pictograma cu lupă (în partea dreaptă a butonului Position).
Punctul este acum afişat în centrul imaginii vizualizate.
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7

FUZIUNE DE IMAGINI

7.1

Introducere

7.1.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Opţiunea Image Fusion vă permite să fuzionaţi două sau mai multe seturi de imagini, cu
modalităţi identice sau diferite (CT, RM, PET, SPECT).
După fuzionarea a două seturi de imagini, tot conţinutul planificat (de ex., obiectele şi traiectoriile)
definit într-un set de imagini, este vizibil în celălalt set de imagini.

Tipuri de fuziuni de imagini
Tip de fuziune

Explicaţie

Automat

Fuzionează imaginile pe baza structurilor comune din ambele seturi
de imagini, utilizând un algoritm de informaţii comune

Posiţie de referinţă

Seturile de imagini care au fost achiziţionate în timpul aceleiaşi sesiuni de achiziţionare sunt fuzionate automat pe baza etichetei DICOM „Posiţie de referinţă”

Manual

Vă permite să aliniaţi manual două seturi de imagini utilizând indicatorul mouse-ului

Punct de înregistrare

Fuzionează imagini pe baza perechilor de markeri înregistraţi definiţi
în imagini

Informaţii volumetrice

Fuzionează seturile de imagini pe baza parametrilor de volum identici ai seturilor de imagini
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7.1.2

Funcţii pentru fuziunea imaginilor

Ecranul principal

Figura 61

Prezentarea generală a funcţiilor
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Funcţie

Explicaţie

Consultaţi

Casetă listă

Prezintă perechile de imagini disponibile pentru fuziune

Pagina 117

New Pair...

Defineşte perechi noi de imagini pentru fuziune sau le modifică pe cele existente

Pagina 117

Reset

Resetează o fuziune de imagini, astfel încât poziţiile setului de
Pagina 123
imagini să fie resetate la poziţiile iniţiale, definite de scaner

Bară glisantă

Reglează suprapunerea în albastru/portocaliu a perechii de
imagini

Pagina 119

Grosier

Efectuează fuziunea manuală utilizând reglaje grosiere

Pagina 126

Fine

Efectuează fuziunea manuală utilizând reglaje fine

Pagina 127

Auto Fusion

Iniţiază fuziunea automată

Pagina 123

Modify ROI...

Selectează regiunea de interes care va fi utilizată de algoritm
pentru a obţine cel mai bun rezultat de fuziune automată a
imaginilor

Pagina 121

Show Fusion ROI

Afişează un cadru în modurile de vizualizare a imaginii, care
indică regiunea de interes definită

Pagina 122

Fuse Points

Activează fuziunea de imagini pe baza punctelor de înregistrare

Pagina 128

Alternatives

Afişează rezultate alternative dacă aţi efectuat înregistrarea
fuziunii punctelor

Pagina 128
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7.2

Selectarea imaginilor pentru fuziune

7.2.1

Perechile de fuzionat

Informaţii generale
Atunci când accesaţi activitatea de planificare Image Fusion, perechile de imagini disponibile
pentru fuziune sunt afişate în lista de imagini din zona cu funcţii.
• În cazul în care caseta din stânga unei perechi de imagini este bifată în albastru, înseamnă că
imaginile respective sunt deja fuzionate.
• În cazul în care caseta din stânga unei perechi de imagini este bifată în gri, înseamnă că s-a
efectuat o fuziune de imagini pe baza opţiunilor „Posiţie de referinţă” sau „Informaţii
volumetrice” şi, de aceea, aceasta trebuie:
- Verificată vizual şi
- Confirmată printr-un clic pe bifă
NOTĂ: Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre fundalul tehnic al perechilor de fuzionat
implicite, contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab.

Cum modificaţi perechile de fuzionat
Puteţi modifica perechile de fuzionat care sunt selectate implicit.

Figura 62
Paşi
1.

Faceţi clic pe opţiunea New Pair... din zona cu funcţii pentru a deschide fereastra New
Fusion Pair.

2.

La First Image Set, selectaţi setul de aliniere care va fi utilizat ca bază pentru fuziunea
de imagini.

3.

La Second Image Set, selectaţi setul de imagini care trebuie reglat, pentru a se potrivi cu
setul de aliniere în timpul fuzionării imaginilor.

4.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma seturile de imagini selectate.
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Disponibilitatea perechilor de fuzionat
În cazul în care combinarea seturilor de imagini nu este posibilă sau dacă seturile de imagini
selectate au fost deja fuzionate, butonul OK va fi dezactivat.
În acest caz, puteţi selecta o altă pereche de imagini pentru fuziune sau puteţi utiliza funcţia
Reset pentru a reseta o fuziune în cazul unei perechi existente.
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7.3

Optimizarea imaginilor afişate

7.3.1

Reglarea contrastului imaginii

Informaţii generale
Pentru a ajuta la distingerea între seturile de imagini:
• Primul set de imagini este afişat în albastru
• Cel de-al doilea set imagistic este afişat în portocaliu
Pentru o comparaţie mai bună, puteţi regla luminozitatea seturilor de imagini selectate utilizând
bara glisantă din zona cu funcţii.

Reglarea luminozităţii

Figura 63
Opţiuni
• Pentru a reduce luminozitatea celui de-al doilea set de imagini (portocaliu), trageţi de bara glisantă spre stânga.
• Pentru a reduce luminozitatea primului set de imagini (albastru), trageţi de bara glisantă spre
dreapta.
Pentru a afişa numai contururile unui anumit set de imagini, bifaţi opţiunea Edges corespunzătoare.

Exemplu de vizualizare a unei fuziuni

①

②

Figura 64
Nr.

Explicaţie

①

Afişare standard în portocaliu/albastru

②

Afişare cu caseta Edges bifată pentru setul imagistic în portocaliu
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7.3.2

Modificarea opţiunilor de configurare a ferestrelor aferente imaginilor

Informaţii generale
Puteţi defini setările avansate de configurare a ferestrelor în mod individual, pentru fiecare set de
imagini (în portocaliu şi în albastru). Modificarea acestor setări vă permite să distingeţi mai uşor
între seturile de imagini.

Cum modificaţi opţiunile de configurare a ferestrelor

Figura 65
Paşi

1.

120

Faceţi clic pe funcţia Advanced Windowing din bara de instrumente pentru a
deschide filele Windowing Blue şi Windowing Amber.

2.

Modificaţi setările de configurare a ferestrelor conform instrucţiunilor de la p. 198.

3.

Faceţi clic pe OK pentru a aplica setările la imaginile selectate.
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7.4

Efectuarea fuziunii de imagini

7.4.1

Definirea zonei de fuziune

Informaţii generale
Atunci când introduceţi activitatea de planificare a Image Fusion, regiunea de fuziune setată
implicit poate fi adecvată în multe cazuri.
Înainte de a efectua o fuziune automată (consultaţi p. 123), trebuie să examinaţi regiunea de
interes din imaginea utilizată pentru fuziune şi, dacă este necesar, să o modificaţi utilizând funcţia
Modify ROI... . Trebuie să definiţi o regiune de interes suficient de mare pentru a include toate
structurile relevante pentru tratament, lăsând structurile irelevante în afara cadrului.
Software-ul utilizează apoi zona definită ca referinţă pentru fuziune, pentru a realiza un nivel optim
de acurateţe pentru zona ţintă.
Zona fuzionată din interiorul cadrului va avea un grad mai ridicat de acurateţe. Totuşi, zona
din afara cadrului va fi fuzionată cu un grad mai mic de acurateţe.

Cum modificaţi regiunea de interes a fuziunii

①

Figura 66
Paşi
1.

2.

Faceţi clic pe opţiunea Modify ROI... din zona cu funcţii pentru a deschide fereastra Modify ROI.
Faceţi clic pe butonul Adjust Fusion Region de pe bara de instrumente şi
poziţionaţi cursorul în cadrul ① din vizualizarea imaginii.

3.

Reglaţi cadrul astfel încât acesta să înconjoare zona care se va utiliza ca referinţă pentru
fuziune.

4.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma zona de fuzionare.
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Afişarea regiunii de interes
Regiunea de interes poate fi afişată în modurile de vizualizare a imaginii.

①

Figura 67
Pas
Bifaţi caseta Show Fusion ROI din zona de funcţii.
Un cadru care înconjoară regiunea de interes definită ① este afişată în fiecare vizualizare de
imagini.
NOTĂ: Regiunea de interes poate fi modificată numai utilizând funcţia Modify ROI...
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7.4.2

Fuziunea automată

Informaţii generale
Când activaţi opţiunea de fuziune automată a imaginilor, software-ul fuzionează seturile de
imagini selectate, pe baza structurilor anatomice comune ambelor seturi de imagini.
Software-ul deplasează şi roteşte setul de imagini până când acesta se potriveşte în mod optim
cu setul de imagini de aliniere (First Image Set pe care l-aţi selectat în fereastra Fusion
Creation). Gradul de similaritate se bazează pe informaţii comune şi nu este influenţat de
variaţiile de luminozitate din secţiunile de imagine. Fuziunea automată de imagini este adecvată
pentru majoritatea combinaţiilor arbitrare de modalităţi imagistice.

Cum obţineţi rezultate optime
Puteţi obţine rezultatele optime de fuziune prin:
• Fuziunea de imagini cu modalităţi diferite
• Fuziunea de seturi de date cu contrast diferit, cum ar fi imaginile ponderate RM T1 şi T2

Cum activaţi fuziunea
Paşi
1.

Înainte de a începe fuziunea automată, definiţi regiunea în care aveţi nevoie de cel mai
ridicat grad de acurateţe a fuziunii, utilizând funcţia Modify ROI... .

2.

Faceţi clic pe Auto Fusion pentru a activa fuziunea automată de imagini.
Software-ul realizează fuziunea imaginilor.

Cum resetaţi o fuziune
Pas
Dacă aveţi imagini fuzionate şi doriţi să reveniţi la imaginile achiziţionate cu sistemul de coordonate iniţiale ale scanerului, faceţi clic pe butonul Reset.

Refacerea unei fuziuni automate
Dacă rezultatele unei fuziuni automate efectuate nu sunt mulţumitoare, puteţi reveni la
funcţia Modify ROI... şi puteţi modifica zona de fuziune, pentru a include toate structurile
relevante pentru tratament.
NOTĂ: De asemenea, rezultatele fuziunii automate pot fi îmbunătăţite prin fuzionarea în prealabil
a imaginilor utilizând reglaje grosiere.
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7.4.3

Poziția referinţă a fuziunii

Informaţii generale
Dacă aţi achiziţionat perechi de imagini în timpul aceleiaşi sesiuni, la transferul datelor software-ul
recunoaşte că aceste seturi de imagini au acelaşi sistem de coordonate generat de scaner, pe
baza etichetei DICOM „Posiţie de referinţă” (FoR).
După ce software-ul iPlan a încărcat aceste date, setul de imagini este fuzionat temporar.

Recunoaşterea poziției de referinţă în perechile de imagini

①

Figura 68
Perechile de imagini care au fost fuzionate în baza unui posiţie de referinţă sunt afişate în lista de
imagini din zona cu funcţii, cu o casetă gri bifată ① în dreptul lor.
Această bifă indică faptul că imaginile sunt aliniate, dar că acurateţea alinierii nu a fost confirmată.
Pentru a utiliza aceste seturi de imagini, trebuie să confirmaţi fuziunea.

Cum confirmaţi o fuziune cu posiţie de referinţă
Paşi
1.

Verificaţi acurateţea fuziunii utilizând lupa din colţul din stânga sus al vizualizării imaginii
(consultaţi p. 129).

2.

Dacă acurateţea este suficient de bună, faceţi clic pe bifa gri pentru a confirma fuziunea.
Bifa este afişată în albastru, indicând faptul că fuziunea a fost confirmată.

Înainte de a închide activitatea de planificare Image Fusion, nu uitaţi să confirmaţi poziția
de referinţă al fuziunii. În caz contrar, perechile de imagini nu vor fi afişate ca fiind
fuzionate în paşii de planificare următori.
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7.4.4

Fuziunea în baza informaţiilor volumetrice

Informaţii generale
Dacă perechile de imagini au parametri volumetrici identici (data scanării, mărimea în pixeli,
mărimea matricei, numărul de secţiuni, poziţia secţiunilor etc.), fuziunea de imagini presupune că
aceste seturi de imagini au fost achiziţionate în aceeaşi sesiune şi că, prin urmare, au acelaşi
sistem de coordonate.
Acest tip de fuziune de imagini este necesar pentru imaginile post-procesate în care un set de
imagini nu conţine repere anatomice, dar are aceleaşi dimensiuni şi poziţie ca celălalt set de
imagini, iar informaţiile etichetei DICOM „Posiţie de referinţă” lipsesc.
După ce software-ul iPlan a încărcat aceste date, seturile de imagini sunt fuzionate temporar.
Fuziunea trebuie apoi confirmată.

Recunoaşterea parametrilor volumetrici identici
Pentru a recunoaşte perechile de imagini care au parametri volumetrici identici, iPlan verifică
următoarele setări, care trebuie să fie identice în fiecare set de imagini:
• Data scanării
• Numărul de secţiuni
• Mărimea matricei
• Mărimea în pixeli
• Orientare
• Distanţa dintre secţiuni
NOTĂ: Fuziunea imaginilor volumetrice este relevantă numai atunci când un set de date nu
conţine nicio structură anatomică vizibilă şi trebuie să fie fuzionat cu alte date. În situaţiile
obişnuite, în care ambele serii de imagini au suficiente repere anatomice, nu există restricţii cu
privire la data scanării, numărul de secţiuni, mărimea matricei şi mărimea în pixeli, orientarea şi
distanţa dintre secţiuni.

Recunoaşterea şi confirmarea perechilor pentru fuziunea volumetrică
Lucrul cu perechile pentru fuziunea volumetrică este similar cu cel descris pentru perechile de
fuziune cu posiţie de referinţă. Pentru informaţii referitoare la recunoaşterea şi confirmarea
acestor perechi de fuziune, consultaţi p. 124.
Înainte de a închide activitatea de planificare Image Fusion, nu uitaţi să verificaţi fuziunea
volumetrică. În caz contrar, perechile de imagini nu vor fi afişate ca fiind fuzionate în paşii
de planificare următori.
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7.4.5

Fuziunea manuală

Informaţii generale
Funcţiile fuziunii manuale (Coarse şi Fine) vă permit să efectuaţi o fuziune de imagini prin
alinierea unui set de imagini cu un altul utilizând indicatorul mouse-ului.

Cum fuzionaţi imaginile utilizând reglajele grosiere

②

①

Figura 69
Paşi
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1.

În secţiunea Manual Fusion din zona cu funcţii, faceţi clic pe Coarse.

2.

Pentru a potrivi imaginile, poziţionaţi imaginea în portocaliu peste imaginea în albastru,
după cum urmează:
• Pentru a deplasa imaginea în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, poziţionaţi indicatorul mouse-ului în centrul vizualizării imaginii şi trageţi cu simbolul mână ① până când
imaginea în portocaliu este poziţionată corect.
• Pentru a roti imaginea, poziţionaţi indicatorul mouse-ului pe marginea vizualizării imaginii şi trageţi de simbolul mână ② şi săgeată până când imaginea în portocaliu este poziţionată corect.
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Cum fuzionaţi imaginile utilizând reglajele fine

②

①

Figura 70
Paşi
1.

În secţiunea Manual Fusion din zona cu funcţii, faceţi clic pe butonul Fine.

2.

Poziţionaţi indicatorul mouse-ului la marginea imaginii până când acesta se afişează sub
forma unei săgeţi.

3.

Pentru a potrivi imaginile, poziţionaţi imaginea în portocaliu peste imaginea în albastru,
după cum urmează:
• Pentru a deplasa imaginea în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, poziţionaţi indicatorul la marginea vizualizării imaginii (sus, jos, la stânga sau la dreapta) şi faceţi clic pe
simbolul săgeată ① până când imaginea în portocaliu este poziţionată corect.
• Pentru a roti imaginea, poziţionaţi indicatorul mouse-ului la colţul vizualizării imaginii şi
faceţi clic pe simbolul săgeată curbată ② până când imaginea în portocaliu este poziţionată corect.
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7.4.6

Fuziunea punctelor de înregistrare

Informaţii generale
Dacă se definesc punctele de înregistrare (consultaţi p. 103), puteţi efectua fuziunea imaginilor pe
baza acestor puncte de înregistrare. Punctele de înregistrare pot fi repere anatomice sau RM sau
CT.

Înainte de a începe
Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie setate cel puțin patru perechi de markeri
corespunzători în fiecare set de imagini care va fuziona conform descrierii de la p. 103.

Modul de activare a fuziunii punctelor de înregistrare
Pas
Faceţi clic pe Fuse Points.
Aplicaţia efectuează fuziunea imaginilor pe baza punctelor de înregistrare.

Fuziunea punctelor de înregistrare alternative
În timpul fuziunii punctelor de înregistrare, aplicaţia calculează toate fuziunile posibile ale
punctelor de înregistrare şi afişează automat cel mai bun rezultat.
Puteţi afişa rezultatele alternative ale fuziunii care au fost calculate făcând clic pe Alternatives.

Verificarea fuziunii
Înainte de a închide activitatea de planificare Image Fusion, asiguraţi-vă că verificaţi
fuziunea punctelor de înregistrare şi corectaţi manual dacă este cazul.
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7.5

Acurateţea fuziunii

7.5.1

Verificarea fuziunii

Informaţii generale
După ce aţi fuzionat seturile de imagini, puteţi utiliza lupa pentru a verifica vizual acurateţea
fuziunii de imagini. Aceasta vă permite, de exemplu, să vizualizaţi forma sau mărimea unei tumori
în două seturi de imagini în acelaşi timp.
După finalizarea fuziunii de imagini, trebuie să verificaţi rezultatele fuziunii, pentru a vă
asigura că imaginile au fost corelate corect.

Mod de vizualizare cu lupă

①
②

Figura 71
Nr.

Explicaţie

①

Lupa suprapune al doilea set de imagini (în portocaliu), într-un cadru, peste primul set de
imagini (în albastru)

②

Setul de aliniere este prezentat în interiorul cadrului

Cum verificaţi fuziunea
Paşi
1.

Faceţi clic cu mouse-ul pe lupă şi apoi poziţionaţi-l peste zona de verificat.

2.

Verificaţi fuziunea trecând lupa peste reperele anatomice importante şi comparând cele
două seturi de imagini la marginile cadrului.

Verificarea utilizând opţiunile de compoziţie

Puteţi utiliza, de asemenea, butonul Composing Options din modul de vizualizare a imaginii
pentru a verifica fuziunea. Consultaţi p. 76 pentru detalii.
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Corectarea unei fuziuni
Dacă rezultatele unei Fuziuni automate sau Fuziuni a punctelor de înregistrare nu sunt
satisfăcătoare, puteţi corecta manual fuziunea prin:
1. Ajustarea setului de imagini utilizând funcţiile Coarse şi Fine
2. Ajustarea regiunii de fuzionat (Modify ROI...)
Pentru a memora regiunea de fuzionat, trebuie mai întâi să salvaţi planul, înainte de a
închide fereastra Image Fusion. Aceste informaţii nu se salvează automat când comutaţi
între două activităţi.

Modificarea unei fuziuni de imagini
Modificările aduse unei fuziuni de imagini existente pot duce la modificări în planul de tratament.
Înainte de a accepta o fuziune nouă, asiguraţi-vă că aţi verificat planul de tratament.
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CREAREA OBIECTULUI

8.1

Introducere

8.1.1

Prezentare generală

Informaţii generale
În cadrul activităţii de planificare Object Creation, puteţi evidenţia structuri de interes în setul de
imagini.
Această activitate vă permite să marcaţi clar poziţia unei tumori, de exemplu, sau să conturaţi alte
structuri anatomice, pentru o orientare mai bună în setul de imagini.

Procedura generale pentru crearea unui obiect
Procedura
1.

Adăugaţi un obiect în lista din zona cu funcţii (consultaţi p. 133).

2.

Selectaţi un obiect din listă şi creaţi obiectul (conturaţi structura) în setul de imagini. Pentru crearea obiectelor sunt disponibile următoarele metode:
• Segmentarea manuală utilizând funcţia Brush (consultaţi p. 136)
• Segmentarea semi-automată utilizând funcţiile SmartBrush (consultaţi p. 139) sau
SeedBrush (consultaţi p. 140)
• Funcţia Auto Segmentation pe baza structurilor anatomice incluse într-un atlas conţinut în iPlan (cortex, ventricule, talamus, etc.) (consultaţi p. 142)
• Funcţia Auto Segmentation utilizând pragul de bandă pentru a defini structurile unice
pentru anatomia pacientului (consultaţi p. 145)

3.

Dacă este necesar, pregătiţi obiectele create pentru export (consultaţi p. 164).
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Introducere

8.1.2

Funcţiile de creare a obiectelor

Ecranul principal

Figura 72

Prezentarea generală a funcţiilor
Funcţie

Explicaţie

Consultaţi

Casetă listă

Enumeră obiectele pe care le-aţi adăugat. De aici puteţi modiPagina 160
fica vizibilitatea, culoarea şi proprietăţile obiectelor.

New Object...

Creaţi un obiect în setul de imagini

Pagina 133

Remove

Ştergeţi un obiect din setul de imagini

Pagina 163

Auto Segmentation...

În funcţie de setul de date selectat şi de obiectul care urmează să fie segmentat, această funcţie vă permite fie:
• să segmentaţi obiectele într-o regiune definită, în baza
setărilor de prag, fie
• să activaţi segmentarea automată pe baza atlasului anatomic

Pagina 142

Brush Size

Reglaţi mărimea periei pentru funcţia Brush.

Pagina 136

Contours

Afişaţi obiectul numai sub formă de contur.

Pagina 162

Brush

Creaţi manual obiecte, folosind o perie.

Pagina 136

Eraser

Ştergeţi zone din obiectele conturate.

Pagina 163

SmartBrush

Creaţi obiecte pe baza regiunilor cu valori de gri similare.

Pagina 139

SmartShaper

Modelaţi manual un obiect selectat.

Pagina 152

Auto Fill

Obiectul este umplut automat cu o culoare.

Pagina 162

Interpolation

Forma obiectului va fi interpolată între secţiunile evidenţiate.

Pagina 136

Seedbrush...

Creaţi obiecte pe baza regiunilor cu valori similare de gri, incluzând şi excluzând anumite zone din imagine.

Pagina 140

Advanced Manipu- Creaţi obiecte noi, modelate din obiecte pe care le-aţi creat
lation...
deja.
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8.2

Adăugarea obiectelor

8.2.1

Adăugarea obiectelor unice

Informaţii generale
Înainte de a putea crea un obiect, trebuie să adăugaţi un obiect în lista din zona cu funcţii. La
adăugarea unui singur obiect, puteţi selecta o structură care este inclusă într-un atlas de date
conţinut în iPlan (consultaţi p. 142) sau selectaţi o structură anatomică standard.

Fila Single Object

Figura 73

Cum adăugaţi obiecte unice
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul New Object... din zona cu funcţii.

2.

• În fila Single Object, introduceţi o denumire pentru obiect, în câmpul Object Name sau
• Selectaţi un obiect din lista Structure Type. Dacă obiectul pe care îl selectaţi din listă
este inclus în setul de date al atlasului conţinut în aplicaţie, veţi putea efectua o segmentare automată pe baza acestuia.
NOTĂ: Introducând primele litere ale denumirii unei structuri, lista de structuri prezintă cele mai apropiate intrări în partea de sus. Utilizaţi săgeata în jos de pe tastatură pentru a
selecta structura.

3.

Din lista derulantă Slice Distance, selectaţi distanţa dorită dintre secţiunile de imagine.
Puteţi utiliza această opţiune pentru a seta rezoluţia obiectului (de exemplu, astfel încât
obiectul să aibă o rezoluţie mai mare decât setul de imagini original).
Distanţa dintre secţiuni pe care o selectaţi aici va corespunde cu setul de imagini în care
veţi începe iniţial conturarea obiectului.
NOTĂ: În general, setarea implicită a image slice distance este suficientă (consultaţi p.
148).
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Paşi

134

4.

Selectaţi alinierea obiectului: Patient Orientation sau Original Slice Orientation.
Alinierea obiectului, selectată aici, va corespunde cu setul de imagini în care veţi începe
iniţial conturarea obiectului.
NOTĂ: În general, setarea implicită din Original Slice Orientation este suficientă, cu excepţia situaţiei în care doriţi să conturaţi obiectul într-o orientare personalizată.

5.

Selectaţi o culoare pentru obiect. Utilizaţi bara glisantă pentru a regla opacitatea obiectului din modul de vizualizare a imaginii.

6.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările efectuate şi pentru a adăuga noul obiect în
lista din zona cu funcţii.
Acum puteţi crea obiectul pe modul de vizualizare a imaginii (consultaţi secţiunea de la p.
136).
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8.2.2

Adăugarea obiectelor multiple

Informaţii generale
În fila Multiple Objects, puteţi selecta mai multe obiecte, care sunt conţinute într-un şablon de
tratament. Puteţi selecta, de exemplu, un şablon de tratament cranian care conţine cele mai
relevante structuri craniene.
Dacă ulterior efectuaţi o segmentare automată, iPlan segmentează structurile din setul imagistice
pentru pacient pe baza aceloraşi structuri conţinute în setul de date din atlas (consultaţi p. 142).

Cum adăugaţi mai multe obiecte

Figura 74
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul New Object... din zona cu funcţii.

2.

Selectaţi şablonul de tratament din lista Treatment Type.

3.

În fila Multiple Objects, selectaţi obiectele din lista Objects sau bifaţi caseta Select All
pentru a include toate obiectele.

4.

Selectaţi alinierea obiectului: Patient Orientation sau Original Slice Orientation.
NOTĂ: În general, setarea implicită din Original Slice Orientation este suficientă, cu excepţia situaţiei în care doriţi să conturaţi obiectul într-o orientare personalizată.

5.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările efectuate şi pentru a adăuga noul obiect în
lista din zona cu funcţii.
Acum puteţi crea obiectul pe modul de vizualizare a imaginii (consultaţi secţiunea de la p.
136).

NOTĂ: În fila Multiple Objects, distanţa dintre secţiunile de imagine este setată în majoritatea
cazurilor la o valoare implicită. Numai structurile fine, cum ar fi nervii, au asociată o distanţă mai
mică între secţiuni. Puteţi vizualiza valoarea implicită a distanţei dintre secţiuni pentru structurile
individuale în fila Single Objects (consultaţi p. 161).
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8.3

Crearea obiectelor

8.3.1

Crearea obiectelor utilizând peria

Ce înseamnă interpolarea obiectelor
Dacă bifaţi caseta Interpolation din zona cu funcţii, informaţiile voxel adăugate în două secţiuni
non-adiacente şi vizibile, cu ajutorul funcţiei Brush, se interpolează între cele două secţiuni.

②

①

③
Figura 75

Nr.

Componentă

①

Informaţiile interpolate

②

Secţiunea iniţială

③

Secţiunea finală

Interpolarea va apărea numai în vizualizarea în care aţi început conturarea obiectului. Dacă treceţi
de ex., de la o vizualizare axială la una sagitală, funcţia de interpolare se va dezactiva.
NOTĂ: Crearea obiectelor în vizualizările reconstruite (care conţin imagini reconstruite din secţiuni
de imagini originale) este diferită de crearea obiectelor în secţiuni originale. În vizualizările
reconstruite sunt utilizate imagini interpolate, care pot să nu afişeze toate detaliile conform
aşteptărilor (de ex., marginile pot fi neclare).
NOTĂ: Interpolarea funcţionează cel mai bine când există o suprapunere între secţiunile
conturate (consultaţi p. 136).

Cum creaţi obiectele
Paşi
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1.

Selectaţi un obiect din lista din zona cu funcţii.

2.

Faceţi clic pe butonul Brush.

3.

Utilizaţi bara glisantă Brush Size pentru a defini mărimea periei.
NOTĂ: Pentru a vizualiza mărimea aproximativă a periei, mişcaţi mouse-ul în zona de
planificare.

4.

Utilizaţi indicatorul mouse-ului pentru a contura obiectul în secţiunea de imagine.
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Paşi

5.

Faceţi clic într-o altă secţiune de imagine şi conturaţi obiectul în cea de-a doua secţiune.
Software-ul utilizează interpolarea pentru a afişa obiectele din celelalte secţiuni de imagine în fila de vizualizare şi pentru a crea un obiect 3D în vizualizările 3D.
Obiectele mici şi/sau subţiri trebuie create în secţiuni cu rezoluţie fină (consultaţi p. 148).

Obiectul în modul de vizualizare a imaginii
Imaginea de mai jos afişează un obiect ① creat utilizând butonul Brush.

①

Figura 76
În fila Overview, asiguraţi-vă că obiectul generat cu funcţia Brush este corect.

Cum utilizaţi pipeta
Funcţia pipetă vă permite să creaţi sau să reglaţi fin un obiect utilizând un interval definit de valori
de gri.
Paşi
1.

Utilizaţi bara glisantă Brush Size pentru a defini mărimea periei.
Faceţi clic pe pictograma cu o pipetă ① pentru a o activa, iar apoi fa-

① ceţi clic direct în vizualizare.
2.

3.

Valorile în pixeli din cercul iniţial al periei (stabilit de mărimea periei)
se utilizează pentru a defini un interval de valori valide în pixeli, folosit
în timpul conturării.
Utilizaţi funcţia Brush pentru a crea obiectul.
Pe măsură ce trageţi de perie, se conturează numai acei pixeli cu valori din intervalul definit.
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Sfaturi pentru crearea obiectelor subţiri
Vă recomandăm să creaţi obiecte subţiri şi/sau mici în filele 4 Views sau 8 Views, în care puteţi
contura obiectul în mai multe secţiuni consecutive şi puteţi verifica obiectul 3D în fila Overview.
Puteţi apoi corecta obiectul, dacă este nevoie, în filele Overview sau 4 Views.
NOTĂ: În general, obiectele subţiri şi/sau mici din vizualizarea 3D pot să nu fie afişate cu
exactitate.
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8.3.2

Crearea obiectelor utilizând funcţia SmartBrush

Informaţii generale
SmartBrush este un instrument de segmentare a imaginii, oferind funcţii avansate de conturare
care vă ajută de ex., să distingeţi ţesutul sănătos de tumori. Când selectaţi o zonă de conturat,
software-ul umple automat regiunile cu valori de gri similare cu zona selectată.
NOTĂ: În ceea ce priveşte funcţia Brush, SmartBrush utilizează interpolarea automată la
crearea obiectelor (consultaţi p. 136).

Cum creaţi obiectele
Paşi
1.

Selectaţi un obiect din lista din zona cu funcţii.

2.

Faceţi clic pe butonul SmartBrush.

3.

Măriţi regiunea de interes pentru a reduce informaţiile aferente imaginii, utilizate pentru algoritm.

4.

Utilizaţi bara glisantă Brush Size pentru a defini mărimea periei.
Pentru a vizualiza mărimea aproximativă a periei, mişcaţi mouse-ul în zona de planificare.
NOTĂ: SmartBrush va funcţiona mai eficient cu o perie de mărime mai mică.

5.

Faceţi clic în regiunea care urmează să fie conturată. Forma obiectului este stabilită de
mărimea periei, definită la pasul anterior.

6.

Menţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului şi trageţi mouse-ul peste zonele care urmează să fie segmentate.
Regiunea care se conturează este limitată de pragul setat pentru imagine. Intervalul de
prag creşte odată cu distanţa pe care trageţi conturul.

7.

Dacă este necesar, corectaţi marginile conturului utilizând funcţiile Brush (consultaţi p.
136) şi Eraser (consultaţi p. 163).

8.

Faceţi clic într-o altă secţiune de imagine şi utilizaţi funcţia SmartBrush pentru a segmenta obiectul din a doua secţiune.
Software-ul utilizează interpolarea pentru a afişa obiectele din celelalte secţiuni de imagine în fila de vizualizare şi pentru a crea un obiect 3D în vizualizările 3D.
NOTĂ: Obiectele mici şi/sau subţiri trebuie create în secţiuni cu rezoluţie fină (consultaţi
p. 148).

În fila Overview, asiguraţi-vă că obiectul generat cu funcţia SmartBrush este corect.
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8.3.3

Crearea obiectelor utilizând funcţia SeedBrush

Informaţii generale
SeedBrush este un instrument de segmentare a imaginii care, la fel ca SmartBrush,
segmentează zonele cu valori de gri similare dintr-o regiune selectată. După ce aţi segmentat o
regiune utilizând butonul SeedBrush, puteţi aplica segmentarea şi pentru celelalte secţiuni de
imagine.
NOTĂ: Zona de segmentat din setul de date este limitată la zona afişată în modul de vizualizare a
imaginii individual (în funcţie de factorul de mărire) şi la numărul de vizualizări de imagine afişate
(de ex., în filele4 Views sau 8 Views).

Înainte de a începe
Înainte de segmentarea cu butonul SeedBrush, v-ar putea fi util să optimizaţi configurarea
ferestrelor, dacă nivelul de gri al zonei care urmează să fie segmentată este acelaşi cu cel din
restul imaginii scanate sau dacă se utilizează imagini scanate la o calitate slabă.
Paşi
Deschideţi fereastra SeedBrush (afişată în continuare) şi faceţi clic pe butonul
Windowing din fereastră.

1.

2.

Reglaţi luminozitatea şi contrastul imaginii, astfel încât zonele pe care doriţi să le conturaţi
să poată fi identificate în mod clar (consultaţi p. 132).

Cum activaţi funcţia SeedBrush

Figura 77
Paşi
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1.

Selectaţi un obiect din lista din zona cu funcţii.

2.

Faceţi clic pe butonul SeedBrush... pentru a deschide fereastra SeedBrush.
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Cum creaţi obiectele
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul Zoom şi măriţi zona care urmează să fie segmentată.

2.

Faceţi clic pe butonul Pan and Recenter pentru a centra imaginea.

3.

Utilizaţi bara glisantă Brush Size pentru a defini mărimea periei.
Pentru a vizualiza mărimea aproximativă a periei, mişcaţi mouse-ul în zona de planificare.

4.

Pentru a marca zonele care trebuie incluse în segmentare, faceţi clic pe butonul Include
şi:
• Menţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului şi deplasaţi indicatorul mouse-ului peste
secţiunea imaginii pe care doriţi să o includeţi sau
• Faceţi clic în imagine pe punctul respectiv.

5.

Pentru a marca secţiunile care nu trebuie conturate, faceţi clic pe butonul Exclude şi:
• Menţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului şi deplasaţi indicatorul mouse-ului peste
secţiunea imaginii pe care doriţi să o excludeţi sau
• Faceţi clic în imagine pe punctul respectiv.

6.

Faceţi clic pe butonul Apply.
Regiunile cu valori de gri similare cu zona selectată vor fi umplute automat, iar obiectul
segmentat este afişat în modul de vizualizare a imaginii.

7.

Dacă este necesar, corectaţi marginile conturului utilizând funcţiile Brush (consultaţi p.
136) şi Eraser (consultaţi p. 163).

NOTĂ: Rezultatele obţinute cu SeedBrush pot fi îmbunătăţite setând succesiv mai multe
„seminţe”, conform instrucţiunilor de mai sus.

Cum conturaţi acelaşi obiect în secţiuni adiacente
Paşi
1.

Utilizaţi butoanele Browse Slices din bara de instrumente pentru a selecta următoarele patru secţiuni.

2.

Faceţi clic pe butonul Apply pentru a copia conturul în secţiunile afişate.

3.

Pentru a contura şi alte regiuni de interes, repetaţi procedura Include, Exclude şi Apply
descrisă mai sus de câte ori este necesar, până ajungeţi la rezultatul dorit.

Verificarea obiectului
În fila Overview, asiguraţi-vă că obiectul generat cu funcţia SeedBrush este corect.
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8.4

Crearea obiectelor utilizând funcţia de
segmentare automată

8.4.1

Segmentarea automată utilizând atlasul

Informaţii generale
Funcţia Auto Segmentation utilizează o abordare a segmentării pe bază de informaţii care
identifică organele şi alte structuri din corpul uman comparând setul de date al pacientului cu un
set de date atlas (conţinut în iPlan), în cadrul căruia structurile sunt deja evidenţiate.
Utilizând atlasul, aplicaţia găseşte corespondenţa punct cu punct a setului de date al pacientului şi
datelor din atlas şi transferă toate structurile evidenţiate ale atlasului în datele pacientului.
Legătura dintre setul de date al pacientului şi datele din atlas nu este o transformare rigidă care
recunoaşte diferenţe de formă şi dimensiune ale structurilor anatomice. Mai degrabă, setul din
atlas este transformat elastic într-o astfel de manieră încât similaritatea seturilor de date creşte.

Cerinţe
Auto Segmentation care utilizează atlasul poate fi aplicat dacă:
• lucraţi cu imagini anatomice RM şi/sau CT. Sunt acceptate următoarele submodalităţi: RM T1
cu şi fără substanţă de contrast şi RM T2 ponderate.
• Pentru segmentare puteţi selecta un obiect sau mai multe care sunt incluse în atlasul conţinut
în aplicaţie (consultaţip. 143).
NOTĂ: Cele mai bune rezultate se obţin utilizând imagini de înaltă calitate (cele cu rezoluţia
înaltă, care au contrastul tisular crescut şi volume mari).

Seturi de imagini RM: Submodalitate
Pentru seturile de imagini Auto Segmentation pe bază de atlas ale seturilor de imagini RM, se
utilizează diverse atlase în funcţie de submodalitatea setului de imagini. Implicit, aplicaţia
defineşte automat submodalitatea în timpul segmentării. Dacă rezultatele segmentării nu sunt
satisfăcătoare, puteţi revizui submodalitatea şi, dacă este necesar, selectaţi manual o
submodalitate diferită în fila Plan Content (consultaţi p. 87) şi repetaţi Auto Segmentation.

Seturi de imagini CT
Auto Segmentation seturilor de imagini CT pe bază de atlas utilizează scala Hounsfield
calibrată. Prin urmare, aceasta poate furniza rezultate slabe pentru seturile sau modurile de
imagini CT necalibrate, cum ar fi DVT/Cone Beam/XA.

Evidenţierea tumorilor
Dacă creierul conţine o tumoare, se recomandă, mai întâi, evidenţierea acestei regiuni, adică
crearea unui obiect tumoare înainte de aplicarea Auto Segmentation. Prin evidenţierea iniţială a
obiectului tumoare, orice structuri segmentate ulterior vor extrage regiunea tumorală. Clasificarea
greşită a ţesutului structurii segmentate rezultate va fi redusă.
Dacă nu evidenţiaţi tumoarea înainte de aplicarea Auto Segmentation, tumoarea va fi ignorată
automat în timpul segmentării. Reţineţi acest lucru dacă intenţionaţi să efectuaţi o analiză
volumetrică.
NOTĂ: Orice eroare care apare în timpul evidenţierii unei tumori se va propaga conform obiectelor
segmentate automat.
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Structuri din atlas
Următoarele structuri sunt incluse în atlasul conţinut de aplicaţie. Disponibilitatea structurilor
depinde de şablonul de tratament selectat (consultaţi p. 135).
Structuri din atlasul RM

Structuri din atlasul CT

Brain (Creier):
Cerebrum
Gray matter (Materia cenuşie)
White matter (Materia albă)
Cerebellum (Cerebelul)
Brainstem (Trunchiul cerebral)
• Medulla oblongata
Hypothalamus (Hipotalamusul)
• Pineal gland (Glanda pineală)
• Pituitary gland (Glanda pituitară)
Ventricles (Ventriculele)
CSF (LCV)
Cranial cavity (Cavitatea craniană)
Hippocampus, left (Hipocampus stâng);
Hippocampus, right (hipocampus drept)
Thalamus, left (Talamus stâng); Thalamus,
right (talamus drept)
Caudatus, left (Caudatus stâng); Caudatus,
right (Caudatus drept)
Putamen, left (Putamenul stâng); Putamen,
right (Putamenul drept)
Capsula interna, left (Capsulă internă
stângă); Capsula interna, right (Capsula internă dreaptă)
Eye, left (Ochiul stâng); Eye, right (Ochiul
drept)
Optic apparatus (Aparatul optic):
• Optic nerve, left (Nervul optic stâng); Optic nerve, right (Nervul optic drept)
• Chiasm (Chiasma optică)
• Optic tract, left (Tractul optic stâng); Optic tract, right (Tractul optic drept)
Lens, left (Cristalin stâng); Lens, right (Cristalin drept)
Cochlea, left (Cohleea stângă); Cochlea,
right (Cohleea dreaptă)
Inner ear, left (Urechea internă); Inner ear,
right (Urechea dreaptă)

Carotis int. ROI, left (Artera carotidă ROI, stânga)
Carotis int. ROI, right (Artera carotidă ROI dreapta)
Ethmoid bone (Osul etmoid)
Frontal bone (Osul frontal)
Mandible (Mandibula)
Mandible Body, Left (Corpul mandibular stâng)
Mandible Body, Right (Corpul mandibular drept)
Ramus Mandible, Left (Ramura mandibulei stângi)
Ramus Mandible, Right (Ramura mandibulei drepte)
Maxilla (Maxilarul)
Maxilla, Left (Maxilarul stâng)
Maxilla, Right (Maxilarul drept)
Le Fort I Template (Şablon Le Fort I)
Le Fort I Template, Left (Şablon Le Fort I, stâng)
Le Fort I Template, Right (Şablon Le Fort I, drept)
Le Fort III Template (Şablon Le Fort III)
Le Fort III-I Template (Şablon Le Fort III-I)
Nasal bone (Osul nazal)
Occipital bone (Osul occipital)
Orbit, left (Orbita stângă)
Orbit, right (Orbita dreaptă)
Orbital Cavity, Left (Cavitatea orbitală stângă)
Orbital Cavity, Right (Cavitatea orbitală dreaptă)
Parietal bone, left (Osul parietal stâng)
Parietal bone, right (Osul parietal drept)
Sphenoid bone (Osul sfenoid)
Temporal bone, left (Osul temporal stâng)
Temporal bone, right (Osul temporal drept)
Zygomatic bone, left (Osul zigomatic stâng)
Zygomatic bone, right (Osul zigomatic drept)
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Cum să aplicaţi şi să verificaţi segmentarea

Figura 78
Paşi
1.

Selectaţi un obiect din atlas din lista din zona cu funcţii.

2.

Faceţi clic pe Auto Segmentation... pentru a deschide fereastra Auto Segmentation
(afişată mai sus).
Aplicaţia activează segmentarea automată şi detectează progresul.

3.

Odată ce procedura este completă, verificaţi ca toate obiectele să fie segmentate corect
în modul de vizualizare a imaginii.

4.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma selecţia şi pentru a închide fereastra Auto Segmentation. Obiectele segmentate se afişează acum în toate modurile de vizualizare a imaginii
din zona de planificare.

Segmentarea care utilizează atlasul poate să nu detecteze forma corectă a unei anumite
structuri. Din acest motiv, toate obiectele care au fost segmentate automat trebuie
verificate de utilizator.
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8.4.2

Segmentarea automată cu pragul de bandă (utilizând o regiune de interes)

Informaţii generale
Funcţia Auto Segmentation vă permite, de asemenea, să definiţi structurile unice pentru
anatomia pacientului şi care pot fi deosebite uşor în setul de imagini selectat. Această procedură
de segmentare poate fi efectuată pentru obiectele care nu sunt incluse în atlas.

Fereastra Band Thresholding

Figura 79

Cum aplicaţi pragul de bandă
Paşi
1.

Selectaţi un obiect non-atlas din lista din zona cu funcţii.

2.

Faceţi clic pe butonul Auto Segmentation... pentru a deschide fereastra Band Thresholding.

3.

În vizualizarea imaginii puteţi defini o regiune de interes (ROI) tridimensională, pentru a
regla contrastul imaginii din această zonă.
Pentru a defini forma regiunii de interes, selectaţi opţiunea ROI Box sau ROI Ellipsoid
din lista derulantă Mask.

4.

Utilizaţi indicatorul mouse-ului pentru a poziţiona cadrul în vizualizarea axială, coronală
sau sagitală, în aşa fel încât să înconjoare regiunea care urmează să fie segmentată.

5.

Din lista derulantă Maximal Fragment Number, selectaţi numărul de fragmente care trebuie detectate şi segmentate. De exemplu, dacă selectaţi un fragment, atunci va fi segmentată cea mai întinsă zonă conectată.
Previzualizarea nu ia în considerare numărul de fragmente selectat. După confirmarea
setărilor cu butonul OK, calculul ia în considerare numărul de fragmente.
NOTĂ: Pentru a elimina artefactele mici din obiectele cu prag şi pentru a reduce memoria
utilizată, puteţi utiliza opţiunea Maximal Fragment Number.

6.

În vizualizarea funcţiei de mapare (în dreapta jos), definiţi valorile de gri:
• Introduceţi valorile Right şi Left direct în câmpurile indicate sau
• Utilizaţi indicatorul mouse-ului pentru a regla barele glisante pentru valori la stânga
şi/sau la dreapta, până la afişarea valorilor dorite în câmpurile corespunzătoare.
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Paşi
7.

Pentru a defini mai precis configurarea ferestrelor, bifaţi caseta Zoom pentru a mări zona
dintre pragul din stânga şi cel din dreapta.

8.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările şi pentru a activa segmentarea.
Obiectele segmentate se afişează acum în toate modurile de vizualizare a imaginii din zona de planificare.

Exemplu: Cum efectuaţi segmentarea vaselor de sânge
Anumite obiecte au asociate praguri implicite pentru segmentare, ca în cazul segmentării vaselor
de sânge. Pentru imaginile RM, se aplică o valoare minimă de 1433 şi valoare maximă de 2252.

Figura 80
Paşi
1.

Din lista derulantă Mask, selectaţi opţiunea ROI Ellipsoid. Asiguraţi-vă că regiunea de interes conţine vasele de sânge pe care intenţionaţi să le segmentaţi.

2.

Asiguraţi-vă că valorile implicite de prag evidenţiază vasele de sânge. În caz contrar, reglaţi manual valorile.

3.

Selectaţi opţiunea Maximal Fragment Number adecvată, în funcţie de lungimea şi de
lăţimea vaselor de sânge pe care intenţionaţi să le segmentaţi.

4.

Faceţi clic pe OK.

Toate vasele de sânge care au fost segmentate automat trebuie verificate de utilizator.
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8.4.3

Segmentarea automată cu pragul de bandă (utilizând un obiect mască)

Informaţii generale
În fereastra Band Thresholding, puteţi efectua şi o segmentare într-o zonă definită de un obiect
mască (altul decât obiectul segmentat).
Mai întâi, creaţi un obiect mască ce defineşte zona de segmentat. Apoi puteţi segmenta un obiect
nou în cadrul acestei regiuni definite.

Cum adăugaţi obiectele
Paşi
1.

Utilizaţi funcţia New Object... pentru a adăuga un obiect (utilizând fila Single Object) în
lista din zona cu funcţii.
Acesta este obiectul mască.

2.

Pentru a defini în linii mari zona care urmează să fie segmentată, selectaţi obiectul din
lista aflată în zona cu funcţii şi efectuaţi segmentarea utilizând funcţiile Brush (consultaţi
p. 136) sau SmartShaper (consultaţi p. 152).

3.

Utilizaţi funcţia New Object... pentru a adăuga un alt obiect gol în lista din zona cu funcţii.

Cum activaţi pragul de bandă
Paşi
1.

Selectaţi obiectul gol pe care tocmai l-aţi adăugat în zona cu funcţii şi faceţi clic pe butonul Auto Segmentation... pentru a deschide fereastra Band Thresholding.

2.

Din lista derulantă Mask, selectaţi obiectul mască pe care l-aţi creat.

3.

În vizualizarea funcţiei de mapare (în dreapta jos), definiţi valorile de gri:
• Introduceţi valorile Right şi Left direct în câmpurile indicate sau
• Utilizaţi indicatorul mouse-ului pentru a regla barele glisante pentru valori la stânga
şi/sau la dreapta, până la afişarea valorilor dorite în câmpurile corespunzătoare.

4.

Pentru a defini mai precis configurarea ferestrelor, bifaţi caseta Zoom pentru a mări zona
dintre pragul din stânga şi cel din dreapta.

5.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările şi pentru a activa segmentarea.
Obiectele segmentate se afişează acum în toate modurile de vizualizare a imaginii din zona de planificare.

Verificarea segmentării
Segmentarea care utilizează pragul de bandă poate să nu detecteze forma corectă a unei
anumite structuri. Din acest motiv, toate obiectele care au fost segmentate automat trebuie
verificate de utilizator.
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8.5

Crearea obiectelor cu rezoluţie ridicată

8.5.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Software-ul iPlan vă permite să creaţi obiecte cu o rezoluţie mai mare decât rezoluţia setului de
imagini selectat (mai exact, astfel încât distanţa dintre secţiunile obiectului să fie mai mică decât
distanţa dintre secţiunile imaginii). Această opţiune permite conturarea obiectelor mici şi/sau
subţiri, în special în vizualizările reconstrucţiilor, care sunt perpendiculare pe secţiunile originale
ale imaginii.
Crearea obiectelor cu rezoluţie ridicată poate fi utilă, de exemplu:
• Pentru planificarea stereotactică de precizie, care implică crearea obiectelor în vizualizările
reconstrucţiilor
• Pentru analiza volumetrică, acolo unde este importantă compararea cu precizie a diferitelor
obiecte (consultaţi p. 150)
• Pentru radio/neurochirurgie, acolo unde este necesară o conturare precisă a ţintei clinice în
raport cu organele expuse riscurilor

Cum creaţi obiecte cu rezoluţie ridicată
Mai întâi, trebuie să definiţi anumite setări în fila Single Object, care se deschide când faceţi clic
pe butonul New Object... din zona cu funcţii. Aceste setări sunt descrise în următoarele pagini.
După definirea setărilor, puteţi crea un obiect utilizând funcţiile descrise anterior (Brush,
SmartBrush, Auto Segmentation etc.).

Dispunerea pe ecran

①
②

Figura 81
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Definirea setărilor pentru obiectele cu rezoluţie ridicată
Nr.

①

Setare

Slice Distance

Explicaţie
Selectaţi distanţa dorită dintre secţiunile obiectului (de ex., 1 mm, 2 mm).
Puteţi utiliza această opţiune pentru a seta rezoluţia obiectului, astfel încât
obiectul să aibă o rezoluţie mai mare decât cea a setului de imagini original.
NOTĂ: Valoarea selectată este aproximativă. Software-ul alege cea mai
apropiată valoare care divide distanţa originală dintre secţiunile imaginii în
subsecţiuni distanţate egal. Distanţa dintre secţiuni rezultată nu va prezenta
o diferenţă mai mare de un factor egal cu 1,7 faţă de cea selectată. În plus,
dacă distanţa dintre secţiunile setului de imagini variază în secţiunile de
imagine, atunci distanţele dintre secţiunile obiectului vor varia la rândul lor.
În acest caz, se va afişa intervalul (valorile minimă şi maximă) aferent distanţelor dintre secţiuni.
NOTĂ: Pentru a vizualiza valorile distanţelor dintre secţiuni pentru seturile
de imagini, consultaţi fila Plan Content.

②

Object aligned to

Selectaţi dintre următoarele opţiuni:
• Patient Orientation: Secţiunile obiectului vor fi aliniate astfel încât acestea să fie paralele cu axele anatomice standard ale pacientului. Astfel, se
permite o conturare în secţiunile axiale, coronale şi sagitale reale. Situaţia
este valabilă chiar şi pentru seturile de imagini scanate cu cadrul înclinat
sau pentru cele pentru care sistemul de coordonate a fost predefinit prin
localizare sau fuziune de imagini. Orientările personalizate sunt respectate corespunzător.
• Original Slice Orientation: Secţiunile obiectului vor fi aliniate cu secţiunile de imagine, cu excepţia subsecţiunilor suplimentare, care vor fi inserate în funcţie de distanţa dintre secţiunile selectate (a se vedea mai sus).
Obiectele cu orientarea originală a secţiunilor vă permit să conturaţi şi să
verificaţi structurile în secţiunile originale ale imaginii, aşa cum sunt furnizate de scaner (atât timp cât se utilizează orientarea vizualizării corespunzătoare), indiferent de orientarea curentă a secţiunilor.
NOTĂ: Orientarea pacientului şi a secţiunilor pot fi identice sau diferite, în
funcţie de situaţie (consultaţi p. 149).

NOTĂ: Distanţa dintre secţiuni şi alinierea obiectului, selectate în fereastră, vor corespunde cu
setul de imagini în care veţi începe iniţial conturarea obiectului.

Obiectele şi orientarea
Secţiunile originale ale imaginii nu se aliniază cu orientarea pacientului în următoarele situaţii
dacă setul de imagini a fost:
• scanat cu cadrul înclinat
• fuzionat cu un alt set de imagini
• localizat
• alocat cu o orientare personalizată (consultaţi p. 57).
NOTĂ: Dacă obiectul nu este aliniat cu orientarea pacientului sau a secţiunilor originale, alinierea
corespunzătoare se afişează în secţiunea Align object to din fereastra Properties. Ar putea fi
cazul obiectelor create în afara activităţii Object Creation sau dacă orientarea setului de imagini
a fost reglată după crearea obiectului.
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Compararea obiectelor
Valorile calculate ale unui obiect, de ex., volumul (afişat în fila Plan Content de mai jos) se
bazează pe rezoluţia obiectului.

Figura 82
Dacă doriţi să comparaţi statisticile pentru obiectele similare, create în două seturi de imagini
diferite, setările de rezoluţie a obiectului (distanţa dintre secţiuni şi orientarea obiectului) ar trebui
să fie aceleaşi pentru fiecare obiect. În caz contrar, valorile afişate pot să nu fie adecvate pentru
comparaţie.

Modificarea distanţei dintre secţiuni
Dacă modificaţi distanţa dintre secţiuni pentru un obiect deja creat (deschizând fereastra
Properties, consultaţi p. 160), obiectul va fi reeşantionat conform noii distanţe dintre
secţiuni. Procesul poate genera modificarea formei şi/sau a volumului obiectului. După
efectuarea modificărilor, verificaţi cu atenţie obiectul.
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8.5.2

Verificarea obiectelor cu rezoluţie ridicată

Informaţii generale
Dacă aţi creat un obiect cu rezoluţie ridicată, puteţi verifica obiectul în modul de vizualizare a
imaginii Fine, care au o distanţă între secţiuni comparabilă cu distanţa dintre secţiunile obiectului
selectat. În acest mod, puteţi derula prin secţiunile de imagine, care sunt mai apropiate (mai
exact, cu o rezoluţie mai ridicată) decât în vizualizările standard.
Vizualizările Fine sunt eficiente numai dacă distanţa dintre secţiunile obiectului este mai mică
decât distanţa dintre secţiunile din setul de imagini original.
NOTĂ: Verificaţi corectitudinea obiectelor cu rezoluţie ridicată în fila Overview.

Cum vizualizaţi obiectele în modul Fine
Paşi
1.

2.

Selectaţi obiectul pe care doriţi să îl verificaţi.
În filele 4 Views sau 8 Views, faceţi clic pe butonul View Orientation pentru a
afişa opţiunile de orientare.

Selectaţi orientarea Axial Fine, Coronal Fine sau Sagittal Fine.
Vizualizarea este actualizată în consecinţă.

3.

4.

Derulaţi prin setul de imagini pentru a vizualiza obiectul în fiecare secţiune.

NOTĂ: În modul de vizualizare a imaginii Fine, distanţa dintre secţiuni corespunde cu distanţa
dintre secţiunile obiectului selectat. Dacă selectaţi un obiect diferit, modul de vizualizare a imaginii
Fine se bazează atunci pe noul obiect selectat. Modul de vizualizare a imaginii Fine sunt
etichetate ca atare în colţul din dreapta sus al fiecărei vizualizări.
NOTĂ: Detaliile obiectului, care sunt vizibile în modul Fine, pot să nu fie vizibile în vizualizările
standard. Reţineţi acest aspect când verificaţi obiectele cu rezoluţie ridicată.
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8.6

Corectarea obiectelor

8.6.1

Modificarea obiectelor utilizând funcţia SmartShaper

Informaţii generale
Funcţia SmartShaper vă permite să modelaţi sau să repoziţionaţi manual un obiect deja creat.

Ce este SmartShaper?
SmartShaper este un instrument avansat pentru modelarea obiectelor anatomice din anatomia
pacientului, în trei dimensiuni. În mod similar cu segmentarea asistată de atlas, care adaptează
setul de date atlas pentru a se potrivi cu setul de date ale pacientului, SmartShaper fixează o
grilă cu puncte de control invizibile peste obiectul care urmează să fie adaptat. Grila cu puncte de
control se reglează apoi automat utilizând deformarea elastică.

Cum utilizaţi funcţia SmartShaper
Puteţi împinge sau trage interactiv de punctele de control, deplasând peria reglabilă peste zona
aferentă obiectului. Pe măsură ce grila se deformează, se deformează şi obiectul, acesta fiind
conectat la grilă în toate cele trei dimensiuni (axială, coronală, sagitală).
De asemenea, puteţi utiliza funcţia SmartShaper în afara obiectului, trăgând de un punct. Metoda
face ca peria să deformeze spaţiul în care este integrat obiectul. Putem face o comparaţie simplă
cu o imagine pictată pe un balon. Dacă împingeţi sau trageţi de balon, imaginea de pe balon se
va strânge sau se va dilata în consecinţă.
NOTĂ: Funcţia SmartShaper este destinată numai corecţiilor minore din zonele de margine.

Cum utilizaţi funcţia SmartShaper
Paşi
1.

Selectaţi un obiect din lista aflată în zona cu funcţii şi faceţi clic pe SmartShaper.

2.

• Pentru a afişa obiectele prezentate sub formă de contur, bifaţi caseta Contours.
• Reglaţi diametrul instrumentului de modelare cu ajutorul barei glisante Brush Size. Se
recomandă un diametru mai mare de 3 mm.
- Dacă utilizaţi o perie de mărime mai mică, numărul de puncte de pe grilă calculat
creşte, mărind astfel sensibilitatea.
- Dacă utilizaţi o perie de mărime mai mare, reglajele devin mai grosiere.
NOTĂ: Opţiunea SmartShaper poate să nu funcţioneze corespunzător pentru periile de
mărime mică. Modificările mici se efectuează mai bine local, aplicând funcţiile Brush şi
Eraser.

3.

Pentru a ajusta forma obiectului, deplasaţi indicatorul mouseului peste obiect, pentru a-i ajusta conturul exterior.

În fila Overview, asiguraţi-vă că obiectul modificat prin funcţia SmartShaper este corect.
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8.7

Manipularea avansată a obiectelor

8.7.1

Accesare

Cum accesaţi funcţiile avansate
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul Advanced Manipulation... din zona cu funcţii.

2.

În funcţie de tipul de manipulare a obiectului pe care doriţi să o efectuaţi, selectaţi una
dintre următoarele file:
• Scaling (consultaţi p. 154)
• Logical Operations (consultaţi p. 156)
• Splitting (consultaţi p. 158)

NOTĂ: Creşterea rezoluţiei unui obiect înainte de efectuarea unei manipulări avansate poate
reduce pierderea de informaţii.

Verificarea obiectelor
Toate obiectele care au fost ajustate utilizând funcţiile Advanced Manipulation... trebuie
verificate de utilizator.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

153

Manipularea avansată a obiectelor

8.7.2

Scalarea obiectelor

Informaţii generale
În fereastra Scaling, puteţi:
• Mări sau micşora proporţional obiectele pe care le-aţi creat deja, şi puteţi genera un obiect nou
din obiectul modelat
• Crea un obiect „paravan”care se generează relativ la un obiect sursă pe care l-aţi creat deja

Fereastra Scaling

①
②

③

Figura 83
Nr.

Explicaţie

①

Lista cu obiecte sursă

②

Obiectul sursă selectat, din care se va crea obiectul scalat

③

Previzualizarea obiectului scalat, pe baza manipulării obiectului

NOTĂ: Opţiunile disponibile în fereastra Scaling variază în funcţie de procedura aleasă –
micşorarea sau mărirea obiectelor, sau crearea unui obiect paravan.

Cum măriţi sau micşoraţi obiectele
Paşi
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1.

Selectaţi opţiunea Enlarge Object sau Shrink Object din secţiunea Choose Operation
and Source Object a ferestrei Scaling.

2.

Din lista de obiecte sursă, selectaţi obiectul pe care doriţi să îl scalaţi.

3.

În secţiunea Adjust Parameters, definiţi dimensiunile în milimetri cu care doriţi să se
mărească sau să se micşoreze obiectul.
Implicit, dimensiunea obiectului se va ajusta proporţional pe direcţiile stânga-dreapta, anterioară-posterioară şi cap-picioare. Pentru a dezactiva această setare, bifaţi caseta proportional pentru orientarea corespunzătoare.
NOTĂ: Dacă în câmpurile cu parametri definiţi valori care variază mult una faţă de cealaltă, şi apoi aplicaţi funcţia Shrink, obiectul rezultat poate să nu se afişeze conform aşteptărilor. Totuşi, obiectul va fi în continuare corect.
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Paşi

4.

În câmpul Object Name, stabiliţi o denumire pentru obiectul scalat. De asemenea, puteţi
selecta o structură predefinită din lista Structure Type.
NOTĂ: Implicit, noul obiect este denumit în baza denumirii obiectului sursă şi operaţiunii
selectate.

5.

Faceţi clic pe culoarea dorită pentru obiect.

6.

Pentru a previzualiza rezultatul operaţiunii de scalare, faceţi clic pe previzualizările furnizate în partea dreaptă a filei.

7.

Faceţi clic pe butonul Generate pentru a crea obiectul scalat.

8.

Pentru a confirma setările şi pentru a închide această fereastră, faceţi clic pe Close.
Obiectul scalat este afişat acum în lista din zona de funcţii.

Cum creaţi un obiect paravan
Paşi
1.

Selectaţi opţiunea Create Wall din secţiunea Choose Operation and Source Object a
ferestrei Scaling.

2.

Selectaţi dintre următoarele opţiuni:
• Faceţi clic pe butonul Exterior pentru a afişa obiectul paravan în afara obiectului sursă
• Faceţi clic pe butonul Centered pentru a afişa limitele obiectului sursă în centrul noului
obiect paravan
• Faceţi clic pe butonul Interior pentru a afişa obiectul paravan în interiorul obiectului
sursă

3.

Din lista cu obiecte sursă, selectaţi obiectul din care doriţi să creaţi un obiect paravan.

4.

În secţiunea Adjust Parameters, definiţi dimensiunile în milimetri pentru obiectul paravan.

5.

În câmpul Object Name: stabiliţi o denumire pentru obiectul paravan. De asemenea, puteţi selecta o structură predefinită din lista Structure Type.
NOTĂ: Implicit, noul obiect este denumit în baza denumirii obiectului sursă.

6.

Faceţi clic pe culoarea dorită pentru obiect.

7.

Pentru a previzualiza rezultatul operaţiunii de scalare, faceţi clic pe previzualizările furnizate în partea dreaptă a filei.

8.

Faceţi clic pe butonul Generate pentru a crea obiectul paravan.

9.

Pentru a confirma setările şi pentru a închide această fereastră, faceţi clic pe Close.
Obiectul paravan este afişat acum în lista din zona cu funcţii.
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8.7.3

Îmbinarea obiectelor

Informaţii generale
În fereastra Logical Operations, puteţi îmbina două obiecte şi puteţi crea un obiect nou din
obiectele îmbinate.

Fereastra Logical Operations

①

②

Figura 84
Nr.

Explicaţie

①

Obiectele sursă selectate, din care se va crea noul obiect

②

Previzualizarea noului obiect, pe baza modului în care au fost îmbinate cele două obiecte
sursă

Cum îmbinaţi obiectele
Paşi
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1.

Din câmpurile First Operand şi Second Operand, selectaţi cele două obiecte care vor
sta la baza noului obiect.

2.

Selectaţi operaţiunea dorită dintre următoarele opţiuni:
• Faceţi clic pe opţiunea Union pentru a crea un obiect nou din două obiecte îmbinate
• Faceţi clic pe opţiunea Intersection pentru a crea un obiect nou din intersecţia celor
două obiecte
• Faceţi clic pe opţiunea Subtraction pentru a crea un obiect nou care rezultă din scăderea celui de-al doilea obiect (Second Operand) din primul obiect (First Operand)

3.

În câmpul Object Name, stabiliţi o denumire pentru noul obiect. De asemenea, puteţi selecta o structură predefinită din lista Structure Type.
NOTĂ: Implicit, noul obiect este denumit în funcţie de operaţia selectată.

4.

Faceţi clic pe culoarea dorită pentru obiect.

5.

Pentru a previzualiza rezultatul operaţiunii de îmbinare, faceţi clic pe previzualizările furnizate în partea dreaptă a filei.

6.

Faceţi clic pe butonul Generate pentru a crea noul obiect.
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Paşi
7.

Pentru a confirma setările şi pentru a închide această fereastră, faceţi clic pe Close.
Noul obiect este afişat acum în lista din zona cu funcţii.

NOTĂ: Obiectele rezultate din operaţiunile Union, Intersection şi Subtraction pot fi diferite de
forma originală a obiectului, dacă acestea sunt segmentate în seturi de secţiuni diferite şi/sau la
rezoluţii diferite.
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8.7.4

Divizarea obiectelor

Informaţii generale
În fereastra Splitting, puteţi diviza un obiect pe care l-aţi creat în două părţi.

Fereastra Splitting

Figura 85

Cum divizaţi obiectele
Paşi
1.

Din lista Source Object, selectaţi obiectul pe care doriţi să îl divizaţi.

2.

Selectaţi orientarea de divizare dorită pentru planul de decupare:
• Faceţi clic pe opţiunea Min Area pentru a defini liber orientarea de divizare, astfel încât
secţiunea transversală să fie minimă
• Faceţi clic pe opţiunile Axial, Coronal sau Sagittal pentru a diviza obiectul conform
orientării definite

3.
Faceţi clic pe butonul Object Splitter din bara de unelte din fila Splitting.
4.

Faceţi clic pe vizualizarea dorită din filă.

5.
Utilizând indicatorul mouse-ului, trageţi de pătratul verde pentru a regla planul de decupare peste orientarea selectată.
Aveţi şi posibilitatea de a înclina planul, deplasând indicatorul mouse-ului deasupra şi sub
pătratul verde.
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Paşi
6.

Verificaţi în vizualizări dacă obiectul este divizat corect.

Cum generaţi obiecte divizate
După ce confirmaţi divizarea corectă a obiectului, puteţi genera două obiecte noi, indicate de
casetele în albastru şi portocaliu:
Paşi
1.

În câmpul Object Name, stabiliţi o denumire pentru primul obiect.

2.

Faceţi clic pe culoarea dorită pentru obiect.

3.

Faceţi clic pe opţiunea Generate Blue sau Generate Amber, în funcţie de ce obiect doriţi
să generaţi.
Acest obiect se afişează acum în lista Source Object.

4.

Repetaţi paşii 1 – 3 pentru cel de-al doilea obiect.

5.

Pentru a confirma setările şi pentru a închide această fereastră, faceţi clic pe Close.
Noile obiecte sunt afişate acum în lista din zona cu funcţii.
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8.8

Proprietăţile obiectelor

8.8.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Fiecare obiect are asociate diferite proprietăţi pe care le-aţi definit când aţi creat obiectul (de ex.,
culoarea, denumirea, tipul de structură etc.). După crearea unui obiect, puteţi vizualiza şi modifica
anumite proprietăţi, dacă este nevoie, în fereastra Properties corespunzătoare. Alte proprietăţi
(de ex., volumul obiectului) pot fi vizualizate în fila Plan Content.
NOTĂ: Anumite obiecte (de ex., Cerebrum) au opţiuni de vizualizare speciale dacă rulaţi funcţia
Advanced 3D (consultaţi p. 93).

Cum accesaţi proprietăţile obiectelor

Pentru a deschide fereastra Properties, faceţi clic pe pictograma de proprietăţi din dreptul
obiectului, în lista din zona cu funcţii.

Fereastra Properties

Figura 86
Sunt disponibile următoarele informaţii:
• Tipul de structură (de ex., din atlas).
• Denumirea obiectului.
• Distanţa dintre secţiunile obiectului şi alinierea: aceste setări vă permit să creaţi obiecte cu
rezoluţie ridicată atunci când este necesar un contur cu precizie mai mare.
• Culoarea şi opacitatea obiectului.
• Pregătirea pentru export... pentru definirea anumitor setări necesare la exportul obiectului
(consultaţi p. 164).
Aceste setări sunt descrise detaliat în secţiunea de la p. 133.
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Proprietăţile obiectelor în fila Plan Content

①

②

Figura 87
Dacă selectaţi un obiect din partea stângă a ferestrei ①, proprietăţile acestuia se afişează în
partea dreaptă a ferestrei ②.
Se afişează următoarele informaţii:
• Denumirea obiectului
• Setul de imagini în care a fost creat obiectul
• Volumul obiectului
• Distanţa dintre secţiunile obiectului
• Dimensiunea obiectului în pixeli
• Informaţii privind măsurarea volumetrică: aici puteţi selecta un alt set de imagini, pentru a
vizualiza valorile de măsurare volumetrică pentru obiect, pe baza acelui set de imagini
• Butonul Copy to Clipboard, în partea de jos a filei Plan Content: vă permite să copiaţi datele
aferente obiectului în Clipboard-ul Windows (de ex., pentru transferul într-un fişier extern)

Forma şi volumul obiectului
Valoarea Volumului este calculată de software-ul iPlan pe baza calităţii şi rezoluţiei
imaginii, grosimii secţiunilor etc. şi poate diferi de volumul real al obiectului conturat.
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8.9

Funcţii suplimentare

8.9.1

Opţiuni suplimentare de creare a obiectelor

Cum utilizaţi funcţia de umplere automată
Opţiuni

Pentru a umple automat un spaţiu pe care îl stabiliţi, de ex.
creând un cerc prin intermediul funcţiilor Brush, SmartBrush
sau SeedBrush, bifaţi caseta Auto Fill.

Pentru a afişa spaţiul conturat conform mărimii periei, debifaţi caseta Auto Fill.

Cum utilizaţi funcţia de contur
Opţiuni

Pentru a afişa instrumentele Brush/Eraser şi obietele create
sub formă de contur, bifaţi caseta Contours.

Pentru a afişa instrumentele Brush/Eraser şi obiectele create
umplute cu culoarea selectată, debifaţi caseta Contours.

NOTĂ: Această funcţie este disponibilă când utilizaţi funcţiile Brush, Eraser, SmartBrush şi
SeedBrush.
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Cum ştergeţi obiectele
Funcţia Eraser vă permite să ştergeţi manual informaţiile din cadrul obiectelor create.
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul Eraser.

Faceţi clic pe imagine şi, menţinând apăsat butonul stâng
al mouse-ului, deplasaţi indicatorul mouse-ului până
când zona dorită se şterge ①.

2.

①

Cum ştergeţi obiectele
Paşi
1.

Selectaţi obiectul din listă.

2.

Faceţi clic pe butonul Remove.
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8.10

Pregătirea obiectelor pentru export

8.10.1

Pregătirea obiectelor

Informaţii generale
După finalizarea planificării obiectelor, puteţi să le pregătiţi pentru export. Această operaţiune este
utilă atunci când exportaţi obiecte pentru ghidare sau pentru utilizarea de ex., cu software-ul iPlan
RT Image.
Acest pas este necesar dacă:
• Obiectul nu are o distanţă implicită între secţiuni şi/sau orientarea secţiunilor originale
• Intenţionaţi să selectaţi un alt set de imagini în care să exportaţi obiectul

Cum pregătiţi obiectele pentru export
Paşi
1.

Faceţi clic pe pictograma proprietăţi din dreptul obiectului, în lista din zona cu
funcţii.

2.

În fereastra Properties, faceţi clic pe butonul Prepare for Export... pentru a deschide fereastra Export Prep.

3.

Selectaţi obiectele pe care doriţi să le exportaţi în setul de imagini selectat.
NOTĂ: Această pictogramă indică faptul că obiectul corespunzător are un volum mic, iar
forma obiectului se poate modifica semnificativ în timpul exportului.

4.

Selectaţi setul de imagini pe care doriţi să îl exportaţi.

5.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma selecţia.

Verificarea obiectelor
După confirmarea selecţiei cu ajutorul butonului OK, obiectul va fi reeşantionat în funcţie
de orientarea secţiunilor originale. Procesul poate genera modificarea volumului şi/sau
formei obiectelor. Verificaţi cu atenţie obiectul în modul de vizualizare a imaginii.

164

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

PLANIFICAREA AVANSATĂ A OBIECTELOR

9

PLANIFICAREA AVANSATĂ
A OBIECTELOR

9.1

Introducere

9.1.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Opţiunea Advanced Object Planning vă permite să selectaţi un obiect segmentat utilizând
activitatea de planificare Object Creation şi, de ex., să translataţi obiectul, în oglindă, de pe o
parte a anatomiei pacientului către partea care urmează să fie tratată.
Puteţi apoi regla fin poziţia obiectului translatat pe modul de vizualizare a imaginii.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

165

Introducere

9.1.2

Funcţiile de planificare avansată a obiectelor

Ecranul principal

Figura 88

Prezentarea generală a funcţiilor

166

Funcţie

Explicaţie

Consultaţi

Casetă listă

Enumeră obiectele create utilizând opţiunea Object Creation,
precum şi obiectele pe care le adăugaţi în această sarcină de
Pagina 55
planificare. De aici puteţi modifica vizibilitatea, culoarea şi proprietăţile obiectelor.

Mirror

Creaţi o imagine în oglindă a unui obiect care a fost segmentat utilizând opţiunea Object Creation.

Pagina 167

Remove

Ştergeţi un obiect din setul de imagini.

Pagina 171

Coarse

Poziţionaţi un obiect în setul de imagini utilizând reglaje grosiere.

Pagina 169

Fine

Poziţionaţi un obiect în setul de imagini utilizând reglaje fine.

Pagina 169

Position

Setaţi poziţia unui punct în jurul căruia poate fi rotit obiectul.
Pentru a găsi centrul axei de rotaţie a unui obiect, utilizaţi pictograma cu lupă.

Pagina 170

Reset

Resetaţi poziţia unui punct de rotaţie.

Pagina 170

Bone in 3D

Afişează o suprafaţă osoasă în modul de vizualizare 3D.
(Funcţia nu este disponibilă pentru vizualizările 3D avansate.)

Pagina 171

Show grid

Afişaţi o grilă peste vizualizare, pentru a măsura obiectele.

Pagina 171
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9.2

Planificarea obiectelor

9.2.1

Translatarea în oglindă a obiectelor

Informaţii generale
Funcţia Mirror vă permite să translataţi în oglindă un obiect segmentat în timpul creării obiectului
cu ajutorul funcţiei Object Creation, în poziţia corespunzătoare din setul de imagini, pe partea
care urmează să fie tratată.

Înainte de a începe
Pentru a vă asigura că un obiect segmentat este translatat în mod simetric pe partea de
tratament, software-ul utilizează planul mediosagital ca referinţă. Înainte de a translata obiectele,
asiguraţi-vă că imaginea a fost aliniată corect în vizualizare. Dacă este necesar, puteţi realinia
imaginea în cadrul activităţii de planificare View and Adjustment (consultaţi p. 67).

Cum translataţi un obiect în oglindă
Paşi
1.

Din lista de obiecte din zona Objects, selectaţi obiectul care urmează să fie translatat.

2.

Faceţi clic pe Mirror.
Obiectul translatat este adăugat în lista din zona Objects şi apoi este poziţionat automat
în setul de imagini, astfel încât să reprezinte o imagine în oglindă a obiectului original.

Afişarea în modul de vizualizare a imaginii

①

②

Figura 89
Nr.
①

Explicaţie
Obiectul original
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Nr.
②

Explicaţie
Obiectul translatat

Verificarea obiectelor
Translatarea unui obiect segmentat poate genera voxeli de obiect în datele care trebuie
reeşantionate. Acest lucru poate cauza pierderi de informaţii voxel, având ca rezultat o
formă sau un volum care diferă de obiectul original. Verificaţi cu atenţie obiectele copiate
sau translatate.
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9.2.2

Poziţionarea obiectelor

Cum mutaţi un obiect utilizând reglajele grosiere

②

①

Figura 90
Paşi
1.

Selectaţi un obiect din lista aflată în zona Objects (orice obiect poate fi repoziţionat).
Pe obiectul corespunzător se afişează un reticul albastru, reprezentând axa de rotaţie al
obiectului.

2.

Faceţi clic pe Coarse.

3.

Pentru a muta obiectul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, poziţionaţi indicatorul mouse-ului aproape de axa de rotaţie a acestuia, până când simbolul mouse-ului se afişează
sub forma unei mâini şi trageţi obiectul în poziţia dorită ①.

4.

Pentru a roti obiectul în jurul axei sale, poziţionaţi indicatorul mouse-ului în afara axei de
rotaţie până când simbolul mouse-ului se afişează sub forma unei mâini cu o săgeată,
apoi reglaţi rotaţia după dorinţă ②.

Cum mutaţi un obiect utilizând reglajele fine

①

②
Figura 91
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Paşi
1.

Selectaţi un obiect din lista aflată în zona Objects (orice obiect poate fi repoziţionat).
Pe obiectul corespunzător se afişează un reticul albastru reprezentând axa de rotaţie a
obiectului respectiv.

2.

Faceţi clic pe Fine.

3.

Pentru deplasarea obiectului în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, poziţionaţi indicatorul
mouse-ului la marginea vizualizării imaginii (sus, jos, stânga sau dreapta) şi faceţi clic pe
simbolul săgeată ①.

4.

Pentru a roti obiectul în jurul axei sale de rotaţie, poziţionaţi indicatorul mouse-ului în colţul imaginii vizualizate şi faceţi clic pe simbolul cu săgeată curbată ②.

Cum poziţionaţi axa de rotaţie
Puteţi repoziţiona axa de rotaţie (reticulul albastru) pentru orice obiect.
Paşi
1.

Selectaţi un obiect din lista aflată în zona Objects.

2.

Faceţi clic pe butonul Position.
Axa de rotaţie pentru obiectul selectat este acum afişată în galben.

3.

Faceţi clic direct în imaginea 2D sau pe obiectul 3D pentru a poziţiona axa de rotaţie în
punctul dorit din obiect.
NOTĂ: Utilizând funcţiile Coarse sau Fine, puteţi apoi roti obiectul în jurul noii axe de rotaţie.

Cum găsiţi axa de rotaţie
Pas
Pentru a localiza axa de rotaţie a obiectului selectat şi pentru a o afişa în centrul vizualizării, faceţi clic pe pictograma cu lupă (din partea dreaptă a butonului Position).

Cum resetaţi axa de rotaţie
Pas
Faceţi clic pe Reset pentru a seta axa de rotaţie înapoi la centrul obiectului.
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9.2.3

Funcţii suplimentare

Afişaţi osul în modul de vizualizare 3D
Puteţi activa o suprafaţă osoasă pe baza imaginilor CT din vizualizarea 3D.
Pas
Pentru a afişa suprafaţa osoasă, bifaţi caseta Bone in 3D din zona Objects.
Când opţiunea este dezactivată, se afişează un model 3D standard (cu ţesut moale).
NOTĂ: Pentru un exemplu de afişare, consultaţi p. 80.

Cum afişaţi o grilă
În vizualizarea 2D puteţi activa o grilă pe care să o utilizaţi de ex., pentru a măsura obiectele pe
care doriţi să le translataţi în oglindă. Incrementele de măsurare ale grilei variază în funcţie de
factorul de mărire.

Figura 92
Pas
Bifaţi caseta Show grid din zona Objects.

Cum ştergeţi obiectele
Paşi
1.

Selectaţi obiectul din listă.

2.

Faceţi clic pe butonul Remove.
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10 PLANIFICAREA
TRAIECTORIEI
10.1

Funcţiile de planificare a traiectoriei

10.1.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Funcţia Trajectory Planning vă permite să planificaţi, pe imaginile scanate posibilele căi de
abord pentru instrumentele chirurgicale.

Ecranul principal

Figura 93

Funcţii disponibile
Funcţie

Explicaţie

Consultaţi

Casetă listă

Enumeră traiectoriile pe care le-aţi adăugat în setul de imagini. De aici puteţi modifica vizibilitatea, culoarea şi proprietăţile
traiectoriilor.

Pagina 55

New Trajectory...

Adăugaţi o traiectorie nouă în setul de imagini.

Pagina 175

Remove

Ştergeţi o traiectorie din setul de imagini.

Pagina 178
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174

Funcţie

Explicaţie

Consultaţi

Duplicate

Duplicaţi o traiectorie existentă.

Pagina 176

Parallel...

Creaţi o traiectorie paralelă cu uo traiectorie existentă.

Pagina 177

Target

Poziţionaţi sau localizaţi punctul ţintă pentru traiectorie.

Pagina 175

Entry

Poziţionaţi sau localizaţi punctul de intrare al traiectoriei.

Pagina 175
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10.2

Crearea traiectoriilor

10.2.1

Adăugarea şi poziţionarea traiectoriilor noi

Cum adăugaţi traiectorii
Paşi
1.

Faceţi clic pe New Trajectory... pentru a deschide fereastra Properties (consultaţi p. 55).

2.

În câmpul Name, introduceţi o denumire pentru traiectorie.
NOTĂ: Dacă nu denumiţi un şurub/o traiectorie, vor fi adăugate în listă ca Trajectory şi
numerotate consecutiv.

3.

În câmpul Diameter, definiţi un diametru pentru traiectorie (în milimetri).

4.

Selectaţi o culoare pentru traiectorie.

5.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările efectuate şi pentru a adăuga traiectoria în lista din zona cu funcţii.

Denumirea traiectoriilor
Asociaţi fiecărei traiectorii o denumire unică, astfel încât aceasta să poată fi clar
identificat(ă).

Cum poziţionaţi traiectoriile
Paşi
1.

Selectaţi traiectoria din lista aflată în zona cu funcţii.

2.

Faceţi clic pe butonul Target, iar apoi faceţi clic pe imagine pentru a poziţiona punctul
ţintă.
Punctul ţintă se afişează în imagine sub forma unui reticul.

3.

Faceţi clic pe butonul Entry, iar apoi faceţi clic pe imagine pentru a poziţiona punctul de
intrare.
Punctul de intrare se afişează sub forma unui cerc, iar traiectoria de la punctul de intrare
la punctul ţintă se afişează în imagine.
La p. 179 puteţi vizualiza exemple de traiectorii afişate.
NOTĂ: De asemenea, puteţi poziţiona punctele pe suprafaţa structurilor 3D din vizualizările 3D. Dacă poziţionaţi punctele ţintă şi de intrare în modurile de vizualizare 3D, va
trebui să verificaţi ulterior traiectoria în modul de vizualizare 2D.

NOTĂ: Pentru a repoziţiona punctele, puteţi utiliza şi indicatorul mouse-ului pentru a trage punctul
în poziţia dorită.

Vizualizarea traiectoriilor
După ce aţi adăugat o traiectorie, puteţi vizualiza şi verifica traiectoria în modul de vizualizare a
imaginii, conform instrucţiunilor de la p. 182.
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10.2.2

Duplicarea traiectoriilor

Înainte de a începe
Trebuie să aveţi cel puţin o traiectorie planificată în planul de tratament.

Cum duplicaţi traiectorii
Paşi
1.

Selectaţi o traiectorie definită anterior în lista din zona cu funcţii.

2.

Faceţi clic pe butonul Duplicate pentru a adăuga traiectoria în lista din zona cu funcţii.
NOTĂ: Implicit, traiectoria este denumită conform traiectoriei existente, urmat(ă) de cuvântul Clone şi numerotată consecutiv.

Traiectorii duplicate
Traiectoriile duplicate sunt suprapuse peste traiectoria originală. Puteţi repoziţiona noua traiectorie
utilizând butoanele Entry şi Target (consultaţi p. 175).
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10.2.3

Crearea traiectoriilor paralele

Înainte de a începe
Trebuie să aveţi cel puţin o traiectorie planificată în planul de tratament.

Cum creaţi o traiectorie paralelă
Paşi
1.

Faceţi clic pe New Trajectory... pentru a deschide fereastra Properties (consultaţi p. 55).

2.

Stabiliţi o denumire, un diametru şi o culoare pentru şurub/traiectorie, conform instrucţiunilor de la p. 175.

3.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările efectuate şi pentru a adăuga traiectoria în lista din zona cu funcţii.

4.

Definiţi fie un punct ţintă, fie un punct de intrare pentru şurub/traiectorie (consultaţi p.
175).

5.

După poziţionarea punctului ţintă sau de intrare, faceţi clic pe Parallel... în zona cu funcţii.

6.

În fila Trajectories, selectaţi şurubul/traiectoria
existent(ă), de utilizat ca bază pentru traiectoria paralelă. Definiţi lungimea pentru traiectorie.
Deschideţi fereastra Properties pentru a stabili denumirea, diametrul şi culoarea pentru traiectorie,
iar apoi selectaţi setul de imagini.

7.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările efectuate şi pentru a adăuga traiectoria în lista din zona cu funcţii.
Noua traiectorie se afişează în imagine, în paralel cu traiectoria originală.
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10.2.4

Funcţii suplimentare

Cum ştergeţi traiectoriile
Paşi
1.

Selectaţi traiectoria din listă.

2.

Faceţi clic pe butonul Remove.

Cum găsiţi punctele ţintă şi de intrare
Paşi
1.
2.

178

Selectaţi traiectoria din listă.
Faceţi clic pe pictograma cu lupă de pe butonul Target sau Entry.
Punctul relevant este acum afişat în centrul vizualizării.
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10.3

Afişarea şi verificarea traiectoriei

10.3.1

Afişarea traiectoriilor

Afişări posibile
Afişarea punctelor ţintă şi de intrare ale traiectoriilor în modul de vizualizare a imaginii este
reprezentată de identificatori diferiţi, în funcţie de locaţia acestora faţă de secţiunea/reconstrucţia
afişată curent.

④

⑤

⑥

⑧
⑦
③
②
①

⑨

Figura 94
Nr.

Punct planificat

①

În plan

②

Lângă plan

③

În afara planului

④

Mărime normală

⑤

Mărime la jumătate

⑥

Punct

⑦

Cale traiectorie

⑧

Punct de vizualizare

⑨

Centrul secţiunii/reconstrucţiei

Indicatorii traiectoriei
Indicatorul de intersecţie (partea evidenţiată a traiectoriei) nu este legat de grosimea
scanării sau de penetrarea tisulară reală. Penetrarea tisulară reală poate fi stabilită utilizând
opţiunea Probe View.
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Diametrul afişat al traiectoriei reprezintă intersecţia cilindrului traiectoriei cu secţiunea/
reconstrucţia curentă.

Exemple de afişări

①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 95
Nr.

Afişare

Explicaţie

①

Punct de intrare

Punctul de intrare al traiectoriei

②

Simplu, linie groasă

Punctele ţintă şi de intrare ale traiectoriei se află în cadrul
secţiunii afişate (mai exact, traiectoria se află în planul secţiunii)

③

Linie punctată cu secţiune medie groasă

Traiectoria trece prin planul secţiunii curente, dar punctele
ţintă şi de intrare se află în secţiuni diferite
Secţiunea medie groasă indică punctul în care traiectoria intersectează această secţiune

④

Linie punctată cu vârf
gros la cercul de intrare

Punctul de intrare al traiectoriei se află în această secţiune,
dar punctul ţintă se află într-o secţiune diferită
Vârful gros al traiectoriei indică punctul în care şurubul/traiectoria se intersectează cu această secţiune

⑤

Linie punctată cu vârf
gros la punctul ţintă

Punctul ţintă al traiectoriei se află în această secţiune, dar
punctul de intrare se află într-o secţiune diferită
Vârful gros al traiectoriei indică punctul în care şurubul/traiectoria se intersectează cu această secţiune

⑥

Punct ţintă

Punctul ţintă al traiectoriei

Traiectoriile din seturile de imagini
Fiecare traiectorie este legată de un set de secţiuni în care este poziţionat punctul ţintă.
Puteţi lega o traiectorie de un alt set de imagini, selectând un set de imagini şi reamplasând
punctul ţintă în acest set.
Puteţi verifica de care set de secţiuni este legată o traiectorie, selectând traiectoria în fila Plan
Content şi vizualizând informaţiile referitoare la proprietăţi, afişate în partea din dreapta a filei.
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Dacă ulterior modificaţi setul de secţiuni sau modificaţi fuziunea de imagini după ce aţi
poziţionat o traiectorie, trebuie să verificaţi acurateţea acesteia.
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Afişarea şi verificarea traiectoriei

10.3.2

Verificarea traiectoriilor

Informaţii generale
Funcţia Probe View este utilă pentru verificarea traiectoriilor. Această filă afişează secţiunile de
imagini din perspectiva unghiului traiectoriei (unghi oblic). Acest lucru vă permite să vizualizaţi
întregul parcurs al traiectoriei şi să vă asiguraţi că nu există riscul de penetrare a structurilor
critice.
Toate traiectoriile planificate trebuie verificate în modul de vizualizare a imaginii (de ex.,
utilizând filele Probe View sau Overview).

Cum verificaţi traiectoriile
Paşi
1.

2.

Activaţi butonul Scrolling.
Derulaţi prin reconstrucţiile scanării, de-a lungul axei indicate de pictograma pacientului
(afişată în partea din stânga jos a vizualizării imaginii).
În modul de vizualizare din dreapta josProbe View se afişează distanţa de la planul de
vizualizare până la punctul ţintă.

NOTĂ: De asemenea, puteţi verifica şuruburile/traiectoriile utilizând butonul Pan and Recenter
(consultaţi p. 196).

Afişarea traiectoriei în vizualizarea şurubului
Imaginea de mai jos este un exemplu al verificării traiectoriei în Probe View unde traiectoria
penetrează un vas de sânge.

Figura 96
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Afişarea traiectoriei într-o vizualizare a secţiunii
Imaginea de mai jos afişează aceeaşi traiectorie ca în figura anterioară, dar planificată în fila 4
Views. Aici, este mult mai dificil de detectat penetrarea laterală a vasului de sânge de către
traiectorie.

Figura 97
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11 FUNCŢII DIN BARA DE
INSTRUMENTE
11.1

Introducere

11.1.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Bara de instrumente (aflată în partea din dreapta a zonei de planificare) oferă funcţii generale
care pot fi utilizate când creaţi un plan de tratament.
Disponibilitatea butoanelor de pe bara de instrumente variază în funcţie de activitatea curentă şi
de tipul de imagine scanată care este afişată.

Activarea funcţiilor din bara de instrumente
După ce faceţi clic pe un buton din bara de instrumente pentru a activa funcţia corespunzătoare,
butonul este afişat în galben. Butoanele inactive se afişează în albastru.
NOTĂ: Un buton de pe bara de instrumente poate fi afişat în gri (de ex., dacă acesta nu poate fi
utilizat pentru datele încărcate).
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Selectarea unui set de imagini

11.2

Selectarea unui set de imagini

11.2.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Funcţia de selectare a secţiunilor şi a setului de imagini vă permite să selectaţi datele imagistice
care trebuie afişate în modul de vizualizare a imaginilor.

Cum accesaţi opţiunea de selectare
Pas
Faceţi clic pe butonul Slice and Image Set Selection.
Se deschide fereastra Set Selection.

Fereastra Set Selection

②

①

③

Figura 98

Cum selectaţi imaginile
Paşi
1.

2.

3.
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Din lista cu seturi de imagini disponibile ②, selectaţi setul de imagini care trebuie afişat.
Pentru a vizualiza secţiunile de imagini disponibile, utilizaţi bara de defilare din vizualizarea ① din stânga.
De asemenea, puteţi poziţiona indicatorul mouse-ului în vizualizarea imaginii ③ din partea dreaptă pentru a derula secţiunile una câte una.
Faceţi clic pe OK pentru a confirma selecţia dvs. şi pentru a afişa secţiunile în modul de
vizualizare a imaginii din zona de planificare.
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11.3

Opţiuni generale

11.3.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Funcţia Options vă permite să ajustaţi afişarea şi orientarea imaginilor afişate în modul de
vizualizare a imaginii.

Cum accesaţi opţiunile de vizualizare
Pas
Faceţi clic pe butonul Options pentru a deschide filele Opţiuni de vizualizare.

Filele de opţiuni

①

②

③

Figura 99
Filă

Consultaţi

①

Viewing Options

Pagina 188

②

3D Thresholding

Pagina 192

③

3D Clipping

Pagina 193

Nr.

NOTĂ: Disponibilitatea filelor variază în funcţie de activitatea de planificare în care lucraţi.
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11.3.2

Opţiuni de vizualizare

Fila Viewing Options

②

①

③
④

Figura 100
Nr.

Opţiune

Consultaţi

①

Image Display

Pagina 188

②

3D Objects

Pagina 189

③

3D Plane View Options

Pagina 189

④

Measurements

Pagina 190

Image Display

Figura 101
Opţiuni
Când caseta Use image interpolation este bifată, software-ul interpolează pixelii imaginilor
scanate, generând o afişare îmbunătăţită a imaginii.
Din opţiunile Display Orientation, selectaţi orientarea cu care preferaţi să lucraţi sau orientarea
imaginii care se potriveşte cu orientarea planificată a pacientului pe masa de operaţii.
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3D Objects

Figura 102
Opţiuni
Bifaţi caseta Show 3D objects in 2D views pentru a activa afişarea tridimensională a obiectelor
(de ex., create cu activitatea de planificare Object Creation) în modurile de vizualizare 2D.

Bifaţi caseta Show only contours pentru a afişa obiectele 3D numai sub formă de contur (imaginea din stânga).
Când această opţiune este dezactivată, obiectele 3D sunt
afişate ca obiecte pline (imaginea din dreapta).

Bifaţi caseta Show Trajectory Diameter pentru a afişa traiectoria conform diametrului definit în
timpul planificării traiectoriei (consultaţi p. 175).
Selectaţi una dintre următoarele opţiuni Contour Thickness pentru a stabili lăţimea contururilor
obiectului:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Figura 103
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Selectaţi dintre următoarele opţiuni pentru a afişa planul corespunzător în modurile de vizualizare
3D:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane

Figura 104
NOTĂ: Pentru a vizualiza rezultatele, asiguraţi-vă că opţiunea Planes este activată
prin butonul View Types (consultaţi p. 74).

Măsurători: afişarea riglei

Figura 105
Pas
Bifaţi caseta Display ruler in 2D viewspentru a activa o scală (în milimetri) în partea dreaptă a
modului de vizualizare a imaginii axiale, coronale şi sagitale.
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Măsurători: Sistemul de coordonate

Figura 106
Din lista derulantă Coordinate System, puteţi selecta sistemul de coordonate care trebuie folosit
atunci când utilizaţi funcţiile Measure Distances, Measure Angles (consultaţi p. 205) sau
funcţiile Measure Values/Hounsfield Unit (consultaţi p. 203).
NOTĂ: Afişarea sistemului de coordonate selectat este descrisă la p. 204. Opţiunile pentru
sistemul de coordonate sunt descrise la pagina următoare.

Opţiunile sistemului de coordonate
Opţiune

Explicaţie

No Coordinates

Nu se afişează nicio coordonată

AC/PC

Sistemul de coordonate este aliniat cu sistemul AC/PC, conform celor stabilite
în localizarea AC/PC

DICOM

Sistem de coordonate conform standardului DICOM

IEC61217

Sistem de coordonate conform IEC 61217

Headring

Sistem de coordonate conform combinaţiei inel pentru cap/localizator

Brainlab Image
Set

Sistem de coordonate intern al Brainlab

RTOG

Sistem de coordonate conform RTOG
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11.3.3

3D Thresholding

Informaţii generale
În această filă, puteţi defini pragul pentru intervalul de valori gri utilizat pentru calcularea modelului
3D al setului de imagini selectat.
În funcţie de setul de imagini, valorile se afişează după cum urmează:
• CT: unităţi Hounsfield (HU)
• RM şi SPECT: Valori de gri
• PET: valori standard de absorbţie (SUV)
NOTĂ: Pentru mai multe informaţii referitoare la aceste valori, consultaţi p. 203.

Cum definiţi pragul

Figura 107
Paşi

1.

Pentru a regla pragul, utilizaţi următoarele opţiuni:
• Utilizaţi bara glisantă din funcţia de mapare (din partea dreaptă jos a ecranului).
• În câmpul Threshold HU, sub funcţia de mapare, introduceţi valoarea.
• Din lista derulantă, selectaţi tipul de prag predefinit (Skin sau Bone, disponibil numai
pentru seturile de imagini CT).

2.

Pentru a crea o previzualizare a modelului 3D rezultat, faceţi clic pe vizualizarea actualizată din partea din stânga jos a ecranului.

Cum resetaţi pragul
Pas
Pentru a reseta pragul la valoarea implicită pentru piele/os, faceţi clic pe butonul Reset Threshold din fereastra 3D Thresholding.
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11.3.4

3D Clipping

Informaţii generale
În această filă puteţi defini partea din imagine care doriţi să fie afişată în modul de vizualizare a
imaginii prin:
• Poziţionarea unui cadru peste o parte din imagine pe care doriţi să o excludeţi din modul de
vizualizare 3D (Enable Clipping Range)
• Excluderea unui sector din modelul 3D pentru a afişa o secţiune transversală a setului de
imagini (Enable Cubic Cut)

Cum definiţi un interval de tăietură geometrică

Figura 108
Paşi
1.

2.

Bifaţi opţiunea Enable Clipping Range.
În modul de vizualizare a imaginii din partea de sus se afişează un cadru albastru.
Dacă opţiunea nu este deja activată, faceţi clic pe butonul Adjust Clipping
Range/Cubic Cut din bara de instrumente.

3.

Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste cadru şi reglaţi-l, astfel încât acesta să cuprindă
zona care trebuie exclusă din vizualizarea 3D.

4.

Pentru a crea o previzualizare a modelului 3D rezultat, faceţi clic pe vizualizarea actualizată din partea din stânga jos a ecranului.
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Cum definiţi o tăietură geometrică

Figura 109
Paşi
1.

2.
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Bifaţi opţiunea Enable Cubic Cut.
În modul de vizualizare a imaginii din partea de sus se afişează un cadru albastru.
Dacă opţiunea nu este deja activată, faceţi clic pe butonul Adjust Clipping
Range/Cubic Cut din bara de instrumente.

3.

Selectaţi un sector care trebuie exclus din vizualizarea 3D:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4.

Faceţi clic pe una dintre marginile sectorului şi ajustaţi unghiurile, pentru a defini zona care doriţi să fie exclusă din vizualizarea 3D.

5.

Pentru a crea o previzualizare a modelului 3D rezultat, faceţi clic pe vizualizarea actualizată din partea din stânga jos a ecranului.
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11.4

Vizualizarea imaginilor

11.4.1

Căutarea şi derularea în imagini

Informaţii generale
Direcţia de căutare şi derulare corespunde orientării selectate a afişării (consultaţi p. 188) şi este
reprezentată de pictograma cu un pacient, din colţul din stânga jos al vizualizării.

Cum căutaţi în secţiuni
Butoanele Browse Slice şi Browse Slices sunt disponibile în vizualizările care afişează
secţiunile imaginii originale sau reconstrucţiile secţiunilor (consultaţi p. 57).
Opţiuni
Faceţi clic pe butonul Browse Slice pentru a derula înainte sau înapoi cu o secţiune.
Faceţi clic pe butonul Browse Slices pentru a derula înainte sau înapoi cu 3
sau 7 secţiuni (de ex., în filele 4 Views sau 8 Views).

Cum derulaţi imaginile
Funcţia de derulare variază în funcţie de fila selectată:
• Depth Scrolling: în vizualizările reconstrucţiei, utilizaţi acest buton pentru a derula
reconstrucţiile scanării
• Slice Scrolling: în vizualizările secţiunilor, utilizaţi acest buton pentru a derula secţiunile
disponibile (în mod similar cu funcţia de răsfoire a funcţiilor)
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul de derulare pentru a-l activa.

2.

Ţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului şi deplasaţi indicatorul mouse-ului în sus sau în
jos pe imaginea selectată pentru a afişa adâncimea sau secţiunea dorită.

3.

Faceţi din nou clic pe buton pentru a dezactiva funcţia.

NOTĂ: Distanţa dintre secţiunile originale diferă de cea dintre secţiunile utilizate pentru
reconstrucţii.
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11.4.2

Panoramare şi recentrare

Informaţii generale
Funcţia Pan and Recenter vă permite:
• Să vizualizaţi planuri specifice în setul de imagini
• Să trageţi de imagine pentru a o examina mai bine într-o anumită zonă

Cum utilizaţi panoramarea şi recentrarea
Paşi
Faceţi clic pe butonul Pan and Recenter pentru a afişa planurile verticale şi
orizontale indicate de liniile albastre de pe imagini.

1.

2.

• Pentru a vizualiza un anumit plan, faceţi clic cu indicatorul mouse-ului pe o linie (care
reprezintă un plan) şi trageţi-o în zona dorită.
• Pentru a deplasa simultan planurile, faceţi clic pe punctul de intersectare a ambelor linii
şi trageţi de acestea în poziţia dorită.
Vizualizarea este recentrată în noua poziţie.

3.

Pentru a examina o anumită zonă din imagine, poziţionaţi indicatorul mouse-ului pe imagine (indicatorul se afişează sub forma unui simbol cu o mână) şi trageţi-o în poziţia dorită.
De asemenea, pentru a examina mai bine imaginea, puteţi utiliza funcţia Zoom In (consultaţi p. 197) în combinaţie cu funcţia de panoramare.

4.

Faceţi din nou clic pe buton pentru a dezactiva funcţia.

Metode suplimentare pentru centrarea vizualizărilor
Opţiuni
Faceţi clic pe pictograma de căutare pentru a centra vizualizarea în
punctul selectat din zona cu funcţii.
NOTĂ: Pictograma de căutare este disponibilă în timpul înregistrării
punctelor şi în timpul planificării traiectoriei.
Faceţi dublu clic direct pe elementul afişat în lista din zona cu funcţii
pentru a centra corespunzător vizualizarea. În timpul planificării traiectoriei, de exemplu, puteţi centra vizualizarea fie la punctul final, fie la cel
iniţial.
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11.4.3

Mărirea/micşorarea imaginilor

Cum măriţi/micşoraţi imaginile
Buton

Explicaţie
Faceţi clic pe butonul Zoom In pentru a mări imaginea afişată.
Pentru a mări o regiune specifică de interes:
• Poziţionaţi indicatorul mouse-ului pe zona respectivă
• Menţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului şi trageţi pentru a deschide un cadru de selecţie
• Eliberaţi indicatorul mouse-ului pentru a afişa regiunea de interes mărită
Faceţi clic pe butonul Zoom Out pentru a obţine o previzualizare a întregii imagini.

NOTĂ: Faceţi clic dreapta în modul de vizualizare în modul Zoom In pentru a micşora imaginea.
Faceţi clic dreapta în modul Zoom Out pentru a mări imaginea.
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11.5

Configurarea ferestrelor

11.5.1

Configurarea de bază a ferestrelor

Informaţii generale
Puteţi utiliza setările de configurare a ferestrelor pentru a regla distribuţia nivelului de gri în
imaginile afişate, astfel încât vizibilitatea sau contrastul structurilor să fie îmbunătăţite.
Puteţi ajusta setările de configurare a ferestrelor în vizualizările planurilor axial, sagital şi coronal.

Cum modificaţi setările de configurare a ferestrelor
Paşi

1.

Faceţi clic pe butonul Windowing pentru a-l activa.

2.

Pentru a vizualiza setările curente, faceţi clic pe vizualizare şi menţineţi butonul stâng al mouse-ului apăsat pentru a afişa o funcţie de mapare.
NOTĂ: Funcţia de mapare dispare imediat ce eliberaţi butonul mouse-ului.

3.
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Faceţi din nou clic pe buton pentru a dezactiva funcţia.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

FUNCŢII DIN BARA DE INSTRUMENTE

11.5.2

Configurarea avansată a ferestrelor

Informaţii generale
Funcţia Advanced Windowing oferă opţiuni avansate pentru reglarea distribuţiei nivelului de
valori de gri, astfel încât să puteţi distinge mai uşor structura osoasă sau punctele marker de
ţesutul moale.
În funcţie de setul de imagini, valorile se afişează după cum urmează:
• CT: unităţi Hounsfield (HU)
• RM şi SPECT: Valori de gri
• PET: valori standard de absorbţie (SUV)
NOTĂ: Pentru mai multe informaţii referitoare la aceste valori, consultaţi p. 203.

Cum activaţi funcţia de configurare avansată a ferestrelor
Pas
Faceţi clic pe butonul Advanced Windowing pentru a deschide fereastra Windowing.

Dispunerea pe ecran

①

⑨
⑧

②

③
④
⑤
⑥
⑦

Figura 110
NOTĂ: În timpul fuziunii imaginilor (consultaţi p. 115), sunt disponibile cele două file (Windowing
Amber şi Windowing Blue), având posibilitatea de a defini setările de configurare individuală a
ferestrelor, pentru fiecare set de imagini.
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Explicarea ecranului
Nr.

Zonă

Explicaţie

①

Imaginea curentă

Secţiunea originală din setul de imagini curent.

②

Preview

Previzualizarea secţiunii modificate conform modificărilor dvs.

③

Funcţia Windowing Region of
Interest

Aplicaţi valorile de gri, preluate dintr-o anumită regiune a setului de imagini, în tot setul de imagini.

④

Color Tables

Opţiuni pentru schema de culoare
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤

Selectaţi valorile predefinite de configurare a ferestrelor:
• Current Windowing: restabiliţi setările de configurare a ferestrelor la
cele definite la prima accesare a acestei ferestre
• Radiology Defined: aplicaţi setările definite la achiziţionarea iniţială a
Predefined
imaginilor
Windowing Settings
• Bone: aplicaţi setările pentru a estompa ţesutul moale şi pentru a afişa mai clar osul (numai pentru seturile de imagini CT)
• Full Range: aplicaţi întreg intervalul de valori de gri/unităţi Hounsfield
achiziţionate de scaner

⑥

Caseta de bifat
Inverse

Vă permite să comutaţi afişarea culorii, inversând setarea implicită astfel încât aerul, de ex., să fie afişat în alb şi osul în negru. Această opţiune este utilă pentru a îmbunătăţi contrastul înainte de crearea unui
obiect (consultaţi p. 131).

⑦

Barele glisante
Level şi Width

Reglaţi nivelul şi lăţimea valorii de gri.

⑧

Funcţia de mapare

Oferă o reprezentare grafică a distribuţiei unităţilor Hounsfield/valorilor
de gri în cadrul datelor imagistice.

⑨

Caseta de bifat
Zoom

Limitează reprezentarea grafică a distribuţiei unităţilor Hounsfield/valorilor de gri la o anumită zonă.

Cum reglaţi nivelul şi lăţimea valorilor de gri
Opţiuni
Pentru a ajusta centrul configurării ferestrei aferente imaginii:

• În câmpul Level, introduceţi valoarea sau
• Reglaţi bara glisantă până la afişarea valorii dorite
Pentru a ajusta lăţimea configurării ferestrei aferente imaginii:

• În câmpul Width, introduceţi valoarea sau
• Reglaţi bara glisantă până la afişarea valorii dorite
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Cum reglaţi lăţimea distribuţiei valorilor de gri

①

②

③

Figura 111
Opţiuni
Pentru a regla valorile:
• Introduceţi valorile aferente opţiunilor Right ş iLeft direct în câmpurile indicate sau
• Utilizaţi indicatorul mouse-ului pentru a regla barele glisante pentru valori la stânga ② şi/sau la
dreapta ③, până la afişarea valorilor dorite în câmpurile corespunzătoare.
Pentru a restricţiona reprezentarea grafică a distribuţiei valorilor de gri la o anumită zonă, astfel
încât configurarea ferestrelor să fie definită cu mai multă precizie, bifaţi caseta Zoom ①.

Cum utilizaţi opţiunea de configurare a ferestrei într-o regiune de interes
Această opţiune vă permite să definiţi o regiune specifică din setul de imagini şi apoi să aplicaţi
valorile de gri din această regiune în întregul set de date.
Paşi

1.

Faceţi clic pe butonul Windowing Region of Interest pentru a-l activa.

2.

În fereastra Preview, utilizaţi indicatorul mouse-ului pentru a
trasa un cadru în jurul zonei din care doriţi să selectaţi
setările de configurare a ferestrei.
NOTĂ: De asemenea, puteţi face clic în zona Preview din
punctul dorit de pe imagine.
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Paşi

3.

4.

202

Eliberaţi butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza rezultatele de previzualizare calculate.
Software-ul preia valorile minime şi maxime din zona definită şi le aplică pe barele glisante Level şi Width, precum şi
în câmpurile Left şi Right.

Faceţi clic pe OK pentru a aplica pe întreaga imagine valorile de gri din zona selectată.
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11.6

Funcţiile de măsurare

11.6.1

Măsurarea unităţilor Hounsfield/valorilor de gri

Informaţii generale
Funcţiile Measure Hounsfield Units şi Measure Values vă permit să măsuraţi fie unităţile
Hounsfield, fie valorile de gri de până la trei puncte într-o secţiune de imagine.
Buton

Explicaţie
Pentru setul de imagini CT, se afişează butonul Measure Hounsfield Units

Pentru celelalte seturi de imagini (de ex., RM, SPECT, PET), se afişează butonul
Measure Values

Unităţi de măsurare
Unitate

Explicaţie

HU (unităţi Hounsfield)

În cazul imagisticii CT de diagnosticare, informaţiile de densitate sunt evaluate în unităţi Hounsfield (HU) internaţionale, pe o scală cu intervalul: de
la -1024 până la 3071, unde 0 este valoarea pentru apă (1,0 g/cm3) şi
-1000 este valoarea pentru aer.
În cazul imagisticii CT neurologice, pentru a contrasta ţesutul cerebral se
utilizează un nivel de 40 HU şi o lăţime de 100 HU.

Valori de gri

Afişarea valorii de gri se încadrează în intervalul:
• de la 0 (negru) până la 255 (alb) pentru imaginile pe 8 biţi
• de la 0 (negru) până la 65.535 (alb) pentru imaginile pe 16 biţi

Valorile FA (anizotro- Se referă la măsurarea anizotropiei fracţionare şi se încadrează în interpie fracţionară)
valul 0 – 1.
Măsurarea ADC
(coeficient de difuzie Exprimate în mm²/sec.
aparentă)
O metodă semi-cantitativă de evaluare a acţiunii PET într-un punct dat
Implementarea calculului valorilor standard de absorbţie în cazul scanărilor PET, în software-ul iPlan se bazează pe următoarea publicaţie:
SUV (valori standard
“M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
de absorbţie)
cancer, local lymph node involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative analysis, Nuklearmedizin
3/2004; 91-101.”

Cum măsuraţi valorile de gri/unităţile Hounsfield
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul de măsurare (Measure Hounsfield Units sau Measure Values).

2.

Faceţi clic pe indicatorul mouse-ului într-un punct oarecare din secţiune, pentru a afişa
valoarea relevantă în punctul selectat.
Pentru a actualiza dinamic valoarea, menţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului şi deplasaţi indicatorul mouse-ului peste imagine.
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Paşi
3.

Faceţi clic din nou pe buton pentru a-l dezactiva şi pentru a şterge valoarea afişată din
vizualizarea imaginii.

Valorile afişate
Software-ul iPlan poate afişa valoarea de gri/unitatea Hounsfield/informaţiile SUV numai pentru
fiecare pixel, aşa cum a fost calculat şi exportat de scaner. Acordaţi atenţie specială atunci când
interpretaţi aceste informaţii şi asiguraţi-vă că informaţiile sunt corecte. Datele CT cu fascicul
conic sau datele de angiografie rotaţională, de exemplu, nu vor conţine valorile HU reale.
Utilizatorul trebuie să se asigure de acurateţea valorii în unităţi Hounsfield afişate.

În ceea ce priveşte valorile standard de absorbţie (SUV), acestea pot varia în funcţie de
scanerul PET utilizat; prin urmare, trebuie să comparaţi valorile afişate cu valorile SUV
obţinute direct de la scaner, înainte de a le utiliza.

Afişarea sistemului de coordonate
Când activaţi o funcţie de măsurare din bara de instrumente, iar apoi faceţi clic în setul de imagini,
software-ul afişează şi coordonatele setului de imagini la punctul selectat, conform sistemului de
coordonate definit în fila Viewing Options (consultaţi p. 191).

①
②
③

Figura 112
Nr.

Explicaţie

①

Acest rând indică referinţa pe care se bazează sistemul de coordonate. În acest caz, un
set de imagini RM axiale, cu eticheta #7 (opţiunea Brainlab Image Set este selectată ca
sistem de coordonate în fila Viewing Options).
Dacă aţi selectat, de ex., opţiunea Headring ca sistem de coordonate în fila Viewing Options, atunci acest rând va indica inelul pentru cap care este selectat pentru plan.

②

Coordonatele X, Y, Z pentru punctul selectat din setul de imagini

③

Valoarea de măsurare pentru punctul selectat.

NOTĂ: Coordonatele afişate aici, în special cele aferente inelului pentru cap, nu au scopul de
reglare a arcului. Pentru efectuarea tratamentului, se vor utiliza numai coordonatele din fereastra
sau din lista tipărită de setări pentru arc. Afişarea sistemului de coordonate are numai scopul de
vizualizare.
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11.6.2

Măsurarea distanţelor şi a unghiurilor

Cum măsuraţi distanţele
Funcţia Measure Distances vă permite să măsuraţi distanţa între maxim trei puncte pereche de
pe imagine.
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul Measure Distances pentru a-l activa.

2.

Faceţi clic cu indicatorul mouse-ului în două puncte din setul de date.
Software-ul calculează şi afişează distanţa în milimetri dintre puncte.
NOTĂ: Puteţi repoziţiona punctele făcând clic pe mouse şi trăgând punctul selectat într-o
nouă locaţie.

3.

Faceţi clic din nou pe buton pentru a-l dezactiva şi pentru a şterge valoarea afişată din
vizualizarea imaginii.

Cum măsuraţi unghiurile
Funcţia Measure Angles vă permite să măsuraţi unghiul dintre trei puncte de pe imagine.
Puteţi afişa simultan până la trei grupuri a câte trei puncte.
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul Measure Angles pentru a-l activa.

2.

Faceţi clic cu indicatorul mouse-ului în trei puncte de pe imagine.
Software-ul calculează şi afişează unghiul dintre punctele selectate.
NOTĂ: Puteţi repoziţiona punctele făcând clic pe mouse şi trăgând punctul selectat într-o
nouă locaţie.

3.

Faceţi clic din nou pe buton pentru a-l dezactiva şi pentru a şterge valoarea afişată din
vizualizarea imaginii.
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11.7

Punctele de reper

11.7.1

Adăugarea şi ştergerea punctelor

Informaţii generale
Butonul Add/Remove Points vă permite să setaţi repere în setul de imagini. Puteţi utiliza această
funcţie pentru a accentua punctele de interes în timpul ghidării intra-operatorii care utilizează
software-ul de ghidare Brainlab.

Cum adăugaţi punctele
Paşi

1.

206

Faceţi clic pe butonul Add/Remove Points.

2.

Cu butonul din stânga al mouse-ului, faceţi clic direct în imagine, acolo unde trebuie poziţionat punctul.
Se deschide fereastra Properties.

3.

Din câmpul Image Set, selectaţi setul de imagini în care trebuie să amplasaţi punctul.

4.

În câmpul Name, introduceţi o denumire pentru punct.
NOTĂ: Dacă nu denumiţi punctul, acesta este adăugat în listă ca Labeled Point şi numerotat consecutiv.

5.

Din paleta de culoare, selectaţi o culoare pentru punctul respectiv.

6.

Dacă doriţi să definiţi grupurile de puncte de reper care, de exemplu, aparţin unei anumite
structuri, faceţi clic pe butonul New Groups... şi denumiţi corespunzător grupul.

7.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările şi pentru a afişa punctul în modul de vizualizare a imaginii.
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Punctele afişate

Figura 113

Gestionarea punctelor
După ce aţi adăugat punctele în planul de tratament, le puteţi gestiona din fila Plan Content
(consultaţi p. 90).

Cum ştergeţi punctele
Paşi

1.

2.

Faceţi clic pe butonul Add/Remove Points.
Cu butonul din dreapta al mouse-ului, faceţi clic direct pe punctul pe care doriţi să îl ştergeţi.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

207

Capturile de ecran

11.8

Capturile de ecran

11.8.1

Prezentare generală

Cum efectuaţi capturi de ecran
Pas

Faceţi clic pe butonul Screenshot pentru a realiza captura ecranului curent.

Capturile de ecran salvate
Dacă poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste butonul Screenshot se afişează un mesaj ① care
indică folderul în care sunt salvate capturile de ecran (subfolderul denumit Screenshots în folderul
Brainlab, creat de către departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab).
În general, calea de stocare este F:\Brainlab\Screenshots.

①

Figura 114
NOTĂ: Capturile de ecran sunt afişate şi în fila Other Images (consultaţi p. 85), unde sunt
disponibile pentru export.

Confidenţialitatea pacientului
Numele pacientului se afişează pe fiecare captură de ecran. Pentru a păstra confidenţialitatea
pacientului, asiguraţi-vă că accesul la toate capturile de ecran este limitat la personalul medical
interesat.
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12 SALVAREA PLANURILOR
12.1

Salvarea unui plan de tratament

12.1.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Puteţi utiliza butonul Save Treatment Plan din bara de instrumente pentru a salva planul de
tratament în formatul de date avansat Brainlab, pentru a-l putea verifica ulterior sau pentru a crea
etape multiple în cadrul planului dvs.
Puteţi salva planul de tratament după orice activitate de planificare.
Prin intermediul activităţii de planificare Save and Export puteţi să exportaţi planul de tratament
într-un format de date diferit de formatul în care acesta a fost încărcat. Opţiunile de export sunt
descrise la p. 215.
Dacă deschideţi un plan de tratament sau dacă închideţi software-ul fără a salva
modificările din planul de tratament curent, aceste modificări se pierd şi nu mai pot fi
recuperate.

Procedura de salvare automată
Software-ul iPlan poate salva automat planul de tratament curent şi poate închide aplicaţia dacă
software-ul este neutilizat un anumit interval de timp, fără interacţiunea utilizatorului. În acest caz,
la următoarea deschidere a software-ului, puteţi selecta planul (etichetat cu Automatically
Saved) din fereastra Plans (consultaţi p. 35).
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12.1.2

Salvarea modificărilor

Cum salvaţi

Figura 115
Paşi
1.

210

Faceţi clic pe butonul Save Treatment Plan din bara de instrumente pentru a
deschide fereastra Save As...

2.

Din lista derulantă Plan State, definiţi starea planului (Planning in progress, Ready to
review sau Planning finished).
NOTĂ: Starea va fi afişată la următoarea deschidere a planului de tratament. Dacă doriţi
să accesaţi opţiuni suplimentare privind starea planului, contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab.

3.

Introduceţi denumirea şi descrierea planului în câmpurile indicate.
În câmpul Changed by, introduceţi numele planificatorului.

4.

Faceţi clic pe Save pentru a închide fereastra şi pentru a reveni la ecranul iPlan anterior.
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Deselectarea datelor de imagini

Figura 116
Puteţi deselecta secţiunile pentru a reduce dimensiunea fişierului în cazul în care vă confruntaţi cu
probleme de memorie.
NOTĂ: Excludeţi numai secţiunile care nu cuprind conţinut de planificare.
Paşi
1.

Alegeţi Select Content din fereastra Save As...

2.

Deselectaţi setul de imagini după caz.

3.

Faceţi clic pe Save pentru a închide fereastra şi pentru a reveni la ecranul iPlan anterior.

Opţiuni suplimentare
Opţiuni
Pentru a şterge un plan de tratament, selectaţi-l din listă şi faceţi clic pe butonul Delete.
Bifaţi caseta Show all plan versions pentru a afişa planurile salvate automat sau manual, la diferite etape, cu aceeaşi denumire.
Pentru a afişa un fişier jurnal care conţine informaţii suplimentare cu privire la paşii finalizaţi curent, faceţi clic pe Logfile... (consultaţi p. 20).
Pentru a exporta planul de tratament într-un alt format de date, faceţi clic pe Archives (consultaţi p. 212).
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12.1.3

Modificarea setărilor directorului

Cum modificaţi setările
Datele din planul de tratament se salvează într-un director preconfigurat. Dacă este necesar,
puteţi modifica diferite setări pentru acest director.

Figura 117
Paşi
1.

Faceţi clic pe Archives pentru a deschide fereastra Save Archives.

2.

Selectaţi arhiva pe care doriţi să o modificaţi.

3.

Faceţi clic pe Settings pentru a deschide fereastra Brainlab format (afişată mai sus).

4.

• În câmpul Data Path, faceţi clic pe Browse pentru a naviga la reţeaua corespunzătoare
sau la calea locală.
• Ca alternativă, introduceţi manual calea către fişierul cu datele pacientului.

5.

Bifaţi casetele corespunzătoare pentru a folosi setările aplicabile pentru salvare:
• Use compressed and packed file format for removable devices: acceleraţi arhivarea pe stick-urile USB portabile.
• Reduce transfer time for removable devices: acceleraţi arhivarea pe dispozitivele de
stocare portabile, prin omiterea datelor brute care nu se utilizează la ghidare.
• Delete existing patient data in target folder: şterge datele de pe dispozitivul portabil.

6.

Pentru a verifica dacă aţi ales o cale validă către fişier, faceţi clic pe butonul Test connection.

7.

Faceţi clic pe OK pentru a confirma setările şi pentru a reveni la fereastra Save As...

Dacă iPlan este iniţializat prin intermediul Content Manager, datele trebuie stocate în
aceeaşi arhivă în care au fost încărcate. În caz contrar, rezultatele planificării nu vor fi
disponibile pentru utilizarea ulterioară cu Brainlab Elements.
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12.2

Salvarea unui plan pentru utilizarea cu iPlan RT
Image

12.2.1

Compatibilitatea cu aplicaţia iPlan RT Image

Informaţii generale
iPlan 3.0 este compatibil cu iPlan RT Image 4.1. Cu toate acestea, înainte de a încărca un plan
în iPlan RT Image 4.1 care a fost creat în iPlan 3.0, luaţi în considerare subiectele discutate în
această secţiune.

Seturi de imagini localizate
Dacă aţi încărcat un set de imagini localizate care conţine secţiuni intermediare ignorate
(consultaţi ghidul de utilizare iPlan Stereotaxy), în iPlan RT Image 4.1, ar trebui să
delocalizaţi setul de imagini şi să-l localizaţi din nou în iPlan RT Image. Secţiunile
intermediare ignorate sunt contraindicate pentru planificarea radioterapiei.
Atunci când pe iPlan RT Image 4.1 se încarcă mai multe localizări prin intermediul unui
plan de tratament salvat prin iPlan Stereotaxy 3.0, referinţa stereotactică nu poate fi
definită de utilizator în iPlan RT Image aşa cum a fost definită în iPlan Stereotaxy. Pentru a
preveni vătămarea pacientului (ca urmare a aplicării incorecte a coordonatelor
stereotactice îniPlan RT Image), nu încărcaţi mai multe localizări în iPlan RT Image. De ex.,
delocalizaţi localizările irelevante înainte de a salva planul în iPlan Stereotaxy sau după
încărcare înPlan RT Image. Apoi puteţi reface localizarea iPlan RT Image 4.1.

Afişarea coordonatelor
Atunci când utilizaţi rezultatul unei aplicaţii iPlan pentru altă aplicație iPlan, coordinatele
inelul pentru cap/localizatorul poate reprezenta alte poziții anatomice, în funcție de setul de
imagini utilizat drept referință stereotactică care definește sistemul de coordonate/originea
inelului pentru cap/localizatorului. Asiguraţi-vă că verificaţi poziţiile anatomice ale datelor
transferate.

Obiecte planificate
Dacă planul de tratament conţine obiecte planificate, pregătiţi obiectele pentru export
utilizând funcţia Prepare for Export..., înainte de a salva planul în iPlan 3.0. Condiţiile în
care funcţionează această funcţie trebuie utilizate conform descrierii de la p. 215. În caz
contrar, planul de tratament nu poate fi încărcat în iPlan RT Image 4.1.
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13 EXPORTUL PLANULUI ŞI
ÎNCHIDEREA SOFTWAREULUI iPLAN
13.1

Export: format Brainlab standard

13.1.1

Exportul în formatul Brainlab standard

Informaţii generale
Această opţiune vă permite să exportaţi planul de tratament pentru utilizarea cu un software de
ghidare Brainlab.

Cum accesaţi opţiunea de export
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul Go to... din zona Navigator pentru a deschide iPlan Navigator.

2.

Faceţi clic pe Save and Export pentru a deschide fereastra Save Archives.

3.

Faceţi clic pe New Archives pentru a deschide fereastra New Archive.

4.

Selectaţi opţiunea Standard Brainlab şi faceţi clic pe butonul Next.
Se deschide fereastra Brainlab Standard, unde puteţi defini setările pentru arhivă.
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Cum definiţi setările pentru arhivă

Figura 118
Paşi

216

1.

În fereastra Brainlab Standard, introduceţi o denumire pentru arhivă, în câmpul Archive
Name.

2.

Pentru a defini un director nou în care să salvaţi datele, faceţi clic pe butonul Browse
pentru a accesa reţeaua dorită sau calea locală din câmpul Data Path.
Alternativ, introduceţi manual calea către fişier.

3.

Din lista derulantă Platform, selectaţi platforma de export (de ex., Cranial Essential 1.x).
NOTĂ: Pentru a încărca cu succes un plan de tratament în sistemul de ghidare, asiguraţivă că aţi select corect platforma şi locaţia de export.

4.

În secţiunea After successful export:
• Bifaţi caseta Close iPlan pentru a închide software-ul iPlan după export.
• Bifaţi caseta Start follow-up application şi faceţi clic pe butonul Browse pentru a selecta o aplicaţie de control.

5.

Dacă este necesar, bifaţi opţiunea Enable interpolation for non-512x512 images.

6.

Pentru a verifica dacă aţi ales o cale validă către fişier, faceţi clic pe butonul Test connection.

7.

Faceţi clic pe OK pentru a salva setările şi pentru a reveni la fereastra Save Archives,
unde noua arhivă apare în listă.
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Fereastra Save Archives

Figura 119
Opţiuni
Pentru a continua procedura de export, selectaţi arhiva din listă şi faceţi clic pe butonul Next
pentru a deschide fereastra Export (consultaţi p. 217).
Pentru a defini un alt director în care va fi exportat planul, faceţi clic pe butonul Settings. În
câmpul Data path, setaţi calea conform instrucţiunilor de la p. 216.
Pentru a şterge o arhivă, selectaţi-o din listă şi faceţi clic pe butonul Delete.
Pentru a afişa un fişier jurnal care conţine informaţii suplimentare cu privire la paşii finalizaţi curent, faceţi clic pe Logfile (consultaţi p. 20).

Cum exportaţi planul

Figura 120
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Paşi
1.

În fereastra Save Archives, selectaţi arhiva şi faceţi clic pe butonul Next pentru a deschide fereastra Export (afişată mai sus).

2.

În secţiunea Plan Details a ferestrei, introduceţi denumirea şi descrierea planului în câmpurile indicate.

3.

În secţiunea Select content for export a ferestrei, bifaţi casetele corespunzătoare pentru
a selecta seturile de imagini şi conţinutul de exportat.
NOTĂ: Înainte de exportul obiectelor create în cadrul opţiunii Object Creation, puteţi să
le pregătiţi pentru export prin selectarea unui set de imagini diferit în care să exportaţi
obiectele (consultaţi p. 127).

4.

Faceţi clic pe butonul Export pentru a exporta planul dvs. de tratament.

Sfaturi importante pentru exportul datelor
• Pentru a exporta cu succes planul, trebuie să selectaţi conţinutul planificat necesar pentru setul
de date selectat. În cazul în care caseta aferentă conţinutului planificat este dezactivată
(pictograma cu un ochi este închisă, consultaţi p. 54), trebuie să o activaţi dacă doriţi să
exportaţi conţinutul.
• În funcţie de disponibilitatea memoriei procesorului, obiectele planificate pot deveni temporar
invizibile în timpul exportului, redevenind însă disponibile în timpul ghidării.
• Obiectele complexe, care conţin un număr foarte mare de fragmente, nu pot fi întotdeauna
exportate pentru ghidare. Puteţi utiliza funcţia Maximal Fragment Number pentru a simplifica
astfel de obiecte (consultaţi p. 145).
Seturile de date care depăşesc coordonata setului de secţiuni ±511 mm vor fi încărcate de
iPlan pentru scopuri de planificare, dar vor fi dezactivate pentru export (inclusiv conţinutul
planului conectat) deoarece aceste date nu sunt compatibile cu software-ul de ghidare
Brainlab.

Informaţii referitoare la planul de tratament
Din cauza limitărilor privind formatul datelor, următoarele detalii din planul de tratament sunt
limitate la un număr maxim de caractere pentru export:
• Numele pacientului: maxim 33 caractere
• ID-ul pacientului: maxim 17 caractere
• Denumirile obiectelor 3D: maxim 23 caractere
• Descrierea planului: maxim 110 caractere
Dacă numărul maxim de caractere este depăşit, informaţiile din câmpul relevant vor fi
automat scurtate la export.
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13.1.2

Informaţii suplimentare privind exportul

Afişarea obiectelor exportate
În cazul în care conţinutul (de ex., traiectoriile, obiectele create etc.) a fost planificat utilizând mai
mult de opt culori, numărul de culori va fi redus la setarea implicită (opt) atunci când exportaţi
datele pentru utilizarea cu software-ul de ghidare. Asiguraţi-vă că aţi selectat culorile care permit
distingerea facilă a conţinutului planificat.
Când exportaţi punctele de reper (consultaţi p. 206) în software-ul de ghidare, punctelor li se va
atribui singură culoare, indiferent de culoarea planificată în iPlan. Când exportaţi mai multe
puncte de reper acestea vor fi combinate într-un singur grup în software-ul de ghidare.

Datele privind planul de tratament
Înainte de a încărca planul de tratament în sistemul de ghidare, aşteptaţi până la finalizarea
procedurii de export. În caz contrar, se pot încărca date incomplete sau incorecte, ducând
astfel la tratarea incorectă a pacientului.
Apariţia şi vizualizarea pot fi diferite între aplicaţiile Brainlab (de ex., software de planificare
şi orientare) datorită interfeţelor şi fluxurilor de lucru diferite. Datele exportate trebuie
verificate întotdeauna pe platformă înainte de o intervenţie chirurgicală.
Seturile multiple de date fuzionate prin localizare separată nu pot fi exportate într-un
software de ghidare Kolibri sau VectorVision. Puteţi localiza un singur set de date de
referinţă, în timp ce restul seturilor de date trebuie fuzionate fie manual, fie prin potrivirea
punctelor pereche sau prin fuziune automată de imagini, în cazul în care urmează să fie
exportate într-un software de ghidare.
Înainte de a selecta o arhivă pe care să o exportaţi pe o unitate de stocare externă, cum ar
fi un disc Zip sau un stick USB, unitatea de stocare trebuie mai întâi introdusă în staţia de
lucru. În caz contrar, conţinutul planificat va fi dezactivat pentru opţiunea de export.

Configurarea ferestrelor în seturile de date exportate
Dacă aţi efectuat configurarea ferestrelor într-un set de date non-CT de 16 biţi în software-ul
iPlan, când exportaţi setul de date, intervalul de valori gri disponibile este limitat de software-ul de
ghidare (versiunile de software < 7.x VectorVision cranial/ENT şi < 2.x Kolibri cranial/ENT).
Software-ul de ghidare va lua în considerare numai valorile gri între limitele din stânga şi din
dreapta, conform definiţiei din secţiunea Advanced Windowing.
După export, chirurgul nu are posibilitatea, în timpul ghidării, de a vizualiza şi regla
intervalul complet al valorilor gri.
Următoarea imagine oferă un exemplu de valori gri definite pentru stânga şi dreapta, în cadrul
opţiunii Advanced Windowing din software-ul iPlan şi ilustrează modul în care este influenţat
intervalul de configurare a ferestrelor:
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①

②
③

④
Figura 121
Nr.

Explicaţie

①

Marginea stângă definită a valorii gri.

②

Marginea dreaptă definită a valorii gri.

③

În timpul exportului, software-ul converteşte regiunea dintre marginile din stânga şi din
dreapta, din date pe 16 biţi în date pe 8 biţi. (Valorile gri 65.536 sunt reasociate valorilor
gri 256, furnizate în date pe 8 biţi.)

④

Toată zona din afara marginilor din stânga şi din dreapta reprezintă o diferenţiere de ţesut
pierdut (informaţii anatomice) rezultată în urma exportului.

NOTĂ: Puteţi modifica oricând configurarea ferestrelor, înainte de a exporta prin apăsarea pe
butonul Advanced Windowing din bara de instrumente (consultaţi p. 199).

Exportul nereuşit
Dacă încercaţi să exportaţi un plan de tratament care generează un număr mare de fişiere de
date (aproximativ 507 fişiere sau foldere) în directorul rădăcină de pe discul dvs. de export Zip,
exportul se va opri, iar pe ecran se vor afişa mesaje de eroare.
În astfel de situaţii, vă recomandăm să reformataţi (sau să ştergeţi) unitatea de stocare, iar apoi
să încercaţi să exportaţi din nou planul de tratament, aşa cum se sugerează în fereastra care se
afişează. Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta departamentul de asistenţă clienţi al
Brainlab.

Îndrumări privind formatarea unităţii de stocare
Când reformataţi unitatea de stocare, trebuie să luaţi în considerare următoarele restricţii:
Formatarea unităţii de
stocare
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Restricţii privind stocarea datelor

FAT

Într-un director rădăcină gol de pe unitatea de stocare pot fi stocate
maxim 506 fişiere sau foldere. Dacă încercaţi să stocaţi mai mult, se
afişează un mesaj de sistem.

FAT32

Este compatibil cu un număr mare de fişiere sau foldere. Formatul
FAT32 nu este compatibil cu Windows NT.

NTFS

Este compatibil cu un număr mare de fişiere sau foldere.
Dispozitivele de stocare portabile, cum ar fi discurile Zip sau stickurile USB, nu pot fi de obicei formatate NTFS în Windows XP. Scoaterea automată a unităţii de stocare (de ex., discul Zip) nu funcţionează adecvat.
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NOTĂ: Nu uitaţi să goliţi directorul rădăcină al unităţii de stocare pentru export.
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13.2

Export: STL

13.2.1

Exportul datelor STL

Informaţii generale
Această opţiune vă permite să exportaţi date 3D dintr-un plan de tratament în formatul Standard
Tesselation Language (fişiere STL), creat pentru sistemele 3D. Fişierele STL utilizează faţete
triunghiulare corelate pentru a descrie geometria suprafeţei unui obiect 3D.

Sfaturi importante pentru exportul STL
Dacă intenţionaţi să utilizaţi un plotter 3D extern pentru tipărirea obiectelor exportate, asiguraţi-vă
că obiectul conţine o singură formă. Dacă aveţi mai multe părţi sau obiecte care nu sunt corelate,
anumite imprimante nu vor putea procesa fişierul.
Dacă exportaţi obiecte mari, fişierul STL rezultat poate ocupa un spaţiu mare pe disc. Asiguraţi-vă
că există suficient spaţiu liber pe hard disk-ul dvs.
Implicit, software-ul iPlan exportă fişierul STL utilizând milimetrii ca unitate de bază. Dacă
este necesar, puteţi configura unitatea în inchi, atunci când definiţi setările pentru arhivă
(consultaţi p. 223).
Obiectele exportate trebuie să aibă o distanţă între secţiuni mai mică de 1,5 mm. Puteţi
defini această setare în cadrul activităţii de planificare Object Creation (consultaţi p. 131).
Rezultatul exportului STL reprezintă o aproximare a modelului original. Pierderea
informaţiilor în timpul conversiei variază în funcţie de setările de calitate selectate în
fereastra STL Export. Imaginile de calitate ridicată vor genera o aproximare mai bună.

Cum accesaţi opţiunea de export
Paşi
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1.

Faceţi clic pe butonul Go to... din zona Navigator pentru a deschide iPlan Navigator.

2.

Faceţi clic pe Save and Export pentru a deschide fereastra Save Archives.

3.

Faceţi clic pe New Archives pentru a deschide fereastra New Archive.

4.

Selectaţi opţiunea STL şi faceţi clic pe butonul Next.
Se va deschide fereastra STL, unde puteţi defini setările pentru arhivă.
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Cum definiţi setările pentru arhivă

Figura 122
Paşi
1.

În fereastra STL, introduceţi o denumire pentru arhivă, în câmpul Archive Name.

2.

În câmpul Data Path, faceţi clic pe Browse pentru a naviga la reţeaua corespunzătoare
sau la calea locală.
Ca alternativă, introduceţi manual calea către fişierul cu datele pacientului.

3.

Din lista derulantă Export Quality of Objects, selectaţi calitatea obiectului dorit.
NOTĂ: Selectarea unei calităţi mai bune pentru obiect generează fişiere mai mari. Anumiţi producători pot avea o limită maximă pentru dimensiunea fişierul cu care pot lucra. Puteţi utiliza această setare pentru a exporta structuri mari la o rezoluţie mai mică, pentru a
se încadra în limita de mărime. Solicitaţi producătorului informaţii suplimentare.

4.

Din lista derulantă Unit of STL Data, selectaţi unitatea pentru dimensiunea obiectului
(mm sau inchi).

5.

Bifaţi opţiunea Export objects with color information pentru a exporta obiectele cu culorile pe care le-aţi definit în iPlan.

6.

Pentru a verifica dacă aţi ales o cale validă către fişier, faceţi clic pe butonul Test connection.

7.

Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra şi pentru a reveni la fereastra Save Archives, unde noua arhivă apare în listă.
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Fereastra Save Archives

Figura 123
Opţiuni
Pentru a continua procedura de export, selectaţi arhiva din listă şi faceţi clic pe butonul Next
pentru a deschide fereastra STL Export (consultaţi p. 224).
Pentru a defini un alt director în care va fi exportat planul, faceţi clic pe butonul Settings. În
câmpul Data path, setaţi calea conform instrucţiunilor de la p. 223.
Pentru a şterge o arhivă, selectaţi-o din listă şi faceţi clic pe butonul Delete.
Pentru a afişa un fişier jurnal care conţine informaţii suplimentare cu privire la paşii finalizaţi curent, faceţi clic pe Logfile (consultaţi p. 20).

Cum exportaţi planul

Figura 124

224

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

EXPORTUL PLANULUI ŞI ÎNCHIDEREA SOFTWARE-ULUI iPLAN

Paşi
1.

În fereastra Save Archives, selectaţi arhiva şi faceţi clic pe butonul Next pentru a deschide fereastra STL Export (afişată mai sus).

2.

În secţiunea Plan Details a ferestrei, editaţi denumirea şi descrierea folderului de export.

3.

Din lista derulantă Export Quality of Objects, selectaţi calitatea obiectului dorit.
NOTĂ: Selectarea unei calităţi mai bune pentru obiect generează fişiere mai mari. Anumiţi producători pot avea o limită maximă pentru dimensiunea fişierul cu care pot lucra. Puteţi utiliza această setare pentru a exporta structuri mari la o rezoluţie mai mică, pentru a
se încadra în limita de mărime. Solicitaţi producătorului informaţii suplimentare.

4.

În secţiunea Export content din fereastră, bifaţi casetele Objects corespunzătoare, pentru a selecta obiectele pe care doriţi să le exportaţi.

5.

• Selectaţi setul de date originale ale pacientului pe care producătorul trebuie să îl folosească drept referinţă.
• Bifaţi caseta Export reference 3D model.
• Din lista derulantă, selectaţi tipul de prag (Skin sau Bone, disponibil numai pentru seturile de imagini CT).

6.

Faceţi clic pe butonul Export pentru a exporta planul dvs. de tratament.
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13.3

Export: DICOM PACS

13.3.1

Exportul în DICOM PACS

Informaţii generale
Această opţiune vă permite să exportaţi capturile de ecran în format DICOM către un sistem
PACS.

Cum accesaţi opţiunea de export
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul Go to... din zona Navigator pentru a deschide iPlan Navigator.

2.

Faceţi clic pe Save and Export pentru a deschide fereastra Save Archives.

3.

Faceţi clic pe New Archives pentru a deschide fereastra New Archive.

4.

Selectaţi opţiunea DICOM export via Network şi faceţi clic pe butonul Next.
Se va deschide fereastra DICOM PACS Export, unde puteţi defini setările pentru arhivă.

Cum definiţi setările pentru arhivă

Figura 125
Paşi
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1.

În fereastra DICOM PACS Export, introduceţi o denumire pentru arhivă, în câmpul Archive Name.

2.

În secţiunea Archive Settings se afişează setările pentru comunicaţii.
NOTĂ: De obicei, aceste setări sunt configurate manual de către departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab.

3.

Pentru a verifica dacă setările locale şi de server specificate sunt valide, faceţi clic pe butonul Test connection.

4.

Faceţi clic pe OK pentru a salva setările şi pentru a reveni la fereastra Save Archives,
unde noua arhivă apare în listă.
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Cum efectuaţi exportul

Figura 126
Paşi
1.

În fereastra Save Archives, selectaţi arhiva din listă şi faceţi clic pe butonul Next pentru
a deschide fereastra DICOM Export (afişată mai sus).

2.

În fereastră se afişează imaginile disponibile pentru export.
Faceţi clic pe butonul Export pentru a exporta imaginile.

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

227

Închiderea software-ului

13.4

Închiderea software-ului

13.4.1

Prezentare generală

Informaţii generale
Puteţi închide oricând software-ul, fie făcând clic pe pictograma de închidere, fie din iPlan
Navigator.

Cum închideţi software-ul utilizând pictograma de închidere
Pas
Faceţi clic pe pictograma de închidere afişată deasupra zonei Navigator.

Cum închideţi software-ul din iPlan Navigator
Paşi
1.

Faceţi clic pe butonul Go to... din secţiunea Navigator pentru a deschide iPlan Navigator.

2.

Faceţi clic pe Exit şi apoi pe OK.

Modificările nesalvate
Dacă există modificări nesalvate în planul de tratament, se afişează următoarea fereastră:

Figura 127
Opţiuni
Pentru a salva modificările, faceţi clic pe Yes.
Pentru a închide software-ul fără a salva modificările, faceţi clic pe No.

228

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.4 iPlan ENT Ver. 3.0

iHELP (ASISTENŢĂ CLIENŢI DE LA DISTANŢĂ)

14 iHELP (ASISTENŢĂ
CLIENŢI DE LA DISTANŢĂ)
14.1

Introducere

14.1.1

Utilizarea aplicaţiei iHelp

Informaţii generale
Dacă este necesar, staţia de lucru iPlan poate permite accesul de la distanţă al personalului de
asistenţă clienţi Brainlab. Puteţi activa această funcţie de acces de la distanţă făcând clic pe Start
iHelp din meniul start al Windows.
NOTĂ: Contactaţi departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab înainte de activarea aplicaţiei
iHelp deoarece, înainte ca dvs. să puteţi utiliza funcţia, aceasta trebuie activată de acest
departament.

Meniul Start

①

Figura 128
După activarea aplicaţiei iHelp, în meniul Start al Windows se afişează pictogramele
corespunzătoare acesteia ①.
Acum departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab poate accesa de la distanţă staţia dvs. de
lucru iPlan (de ex., pentru a efectua diagnosticări).
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Introducere

NOTĂ: Pentru a dezactiva accesul la distanţă, faceţi clic pe opţiunea Stop iHelp din meniul Start
al Windows.

Cum funcţionează iHelp
Aplicaţia iHelp, instalată pe sistemul clientului (client), lansează o solicitare de răspuns (ping)
către serverul iHelp prin portul 443 sau 17002. Ambele porturi sunt conexiuni de ieşire, portul
17002 fiind mai rapid. Cu fiecare ping, clientul încearcă să stabilească un canal de comunicaţie
SSL.
• Pentru a accesa sistemul client, departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab se conectează
mai întâi la serverul iHelp utilizând un canal de comunicaţie SSL.
• Serverul iHelp fuzionează cele două canale de comunicaţie, iar departamentul de asistenţă
clienţi al Brainlab poate accesa sistemul client.

Cerinţe pentru instalare
Nu trebuie să modificaţi în niciun fel setările aplicaţiei de protecţie firewall (cu excepţia cazurilor în
care doriţi ca departamentul de asistenţă clienţi al Brainlab să aibă acces mai rapid la sistemul
dvs.).
Dacă aplicaţia dvs. de protecţie firewall permite deja efectuarea conexiunilor la Internet din
interiorul reţelei dvs., aplicaţia iHelp va putea să vă ofere asistenţă la distanţă. Trebuie să porniţi
aplicaţia iHelp pe staţia de lucru client; în caz contrar departamentul de asistenţă clienţi al
Brainlab nu va avea acces la aceasta.
Nu se vor transfera date ale pacientului.

Pentru mai multe informaţii
Contactaţi iHelp.support@brainlab.com.
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