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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje a právní informace
1.1.1 Kontaktní údaje

Podpora

Pokud nemůžete potřebné informace najít v této příručce nebo pokud máte nějaké otázky či
problémy, spojte se s technickou podporou společnosti Brainlab:

Oblast Telefon a fax E-mail

USA, Kanada, Střední a Jižní Amerika
Tel.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brazílie Tel.: (0800) 892-1217

Spojené království Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Tel.: +34 (900) 649 115

Francie a francouzsky mluvící regiony Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Tel.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

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

Očekávaná životnost

Společnost Brainlab poskytuje pro program servis po dobu pěti let. Během této doby budou
nabízeny programové aktualizace i terénní podpora.

Zpětná vazba

I přes pečlivou kontrolu může tento manuál obsahovat chyby.
Pokud máte nějaké návrhy, jak bychom tento manuál mohli vylepšit, spojte se s námi přes e-
mailovou adresu igs.manuals@brainlab.com.

Výrobce

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.1.2 Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje informace, které jsou duševním vlastnictvím chráněným autorskými právy.
Žádná část této příručky se bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab nesmí
reprodukovat ani překládat.

Ochranné známky společnosti Brainlab

• iPlan® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo v USA
• KolibriTM je ochranná známka společnosti Brainlab AG, registrace se vyřizuje
• Smart Brush® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo v

USA
• VectorVision® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo v

USA

Ochranné známky jiných společností

• Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Integrovaný software třetí strany

• Tento program je zčásti založen na práci společnosti Independent JPEG Group.
• Části tohoto programu jsou založeny na práci společnosti Sun Microsystems Inc.
• Tento produkt obsahuje software vyvinutý společností Apache Software Foundation

(www.apache.org/).
• iPlan 3.0 vyžaduje, aby na systému byla nainstalována Java 2 Runtime Environment (verze

1.4 či vyšší).
• Implementace programu Brainlab PDF-Viewer je založena na knihovně PDF Direct/PDF Quick

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

Označení CE

Označení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní poža-
davky směrnice pro zdravotnické prostředky (Medical Device Directive, MDD).
Podle směrnice MDD, směrnice rady 93/42/EEC, je iPlan Stereotaxy produktem
třídy IIb.

POZNÁMKA: platnost štítku CE lze potvrdit pouze pro produkty vyrobené společností Brainlab.
 

Pokyny pro likvidaci

Elektrická a elektronická zařízení likvidujte výhradně v souladu s místními předpisy.
Více informací o směrnici WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, neboli
odpad z elektrických a elektronických zařízení) najdete na:
http://www.brainlab.com/weee

Prodej v USA

Podle federálních zákonů USA může tento přístroj prodat pouze lékař nebo se může prodat na
objednávku lékaře.

Kontaktní údaje a právní informace
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1.2 Symboly
1.2.1 Symboly použité v této příručce

Varování

Varování je označeno symbolem varovného trojúhelníku. Tyto pasáže obsahují důležité
bezpečnostní informace týkající se případného úrazu, smrti či jiných vážných důsledků
spojených s nesprávným používáním zařízení.

Upozornění

Upozornění je označeno kruhovým výstražným symbolem. Tyto pasáže obsahují důležité
bezpečnostní informace týkající se případných závažných problémů se zařízením. K
takovým problémům může patřit nesprávná funkce přístroje, jeho selhání a poškození
samotného přístroje či majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou psány kurzívou a obsahují doplňující užitečné podněty.
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1.3 Účel přístroje
1.3.1 Používání systému

Účel použití

Účelem použití systému iPlan je prohlížení, prezentace a dokumentace medicínského
zobrazování včetně různých modulů pro zpracování obrazu, propojování snímků, vizualizace a
segmentace podle atlasu, intraoperačního funkčního plánování, kde lze výstup použít např. spolu
se stereotaktickou obrazem řízenou chirurgií nebo s jinými zařízeními pro další zpracování a
vizualizaci.
Mezi příklady takových postupů patří mimo jiné:
• Plánování a simulace kraniálních chirurgických postupů, jako jsou resekce tumoru, zavedení

shuntu, minimálně-invazivní stereotaktické intervence, biopsie, plánování a simulace trajektorií
pro simulaci a záznam pomocí elektrod.

• ORL postupy jako operace dutin, odoperování tumoru.
• Spinální postupy, jako je odoperování tumoru, plánování pedikulárního šroubu, plánování

vertebroplastiky.
• iPlan View je aplikace určená k prohlížení stávajících léčebných plánů.
• Plánování a simulace kraniálně maxilofaciálních procedur.

Typickými uživateli systému iPlan jsou profesionální zdravotníci, mimo jiné chirurgové a
radiologové.

Zamýšlený uživatel

Uživatelé zamýšleného programu jsou chirurgové a lékařští zdravotníci.

Místo použití

Místo použití je uvnitř, běžně v nemocnici nebo klinickém prostředí.

Bezpečné zacházení

Systém a jeho příslušenství smějí používat pouze odborně proškolení zdravotníci.

Kontrola hodnověrnosti

Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

Odpovědnost

Tento systém chirurgovi či uživateli pouze pomáhá, ale v žádném případě nemůže nahradit
jejich zkušenosti ani je zbavit odpovědnosti za to, jak systém používají.

Účel přístroje
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1.4 Komptabilita s lékařskými přístroji
1.4.1 Lékařské nástroje společnosti Brainlab

Kompatibilní lékařské nástroje společnosti Brainlab

Program iPlan Stereotaxy je kompatibilní s:
• Lokalizátor CT/rentgenu Brainlab, rev. 1 (tvoří rozhraní s hlavovým rámem Brainlab pro oblouk)
• Stereotaktický oblouk Brainlab, rev. 1 (tvoří rozhraní s hlavovým rámem Brainlab pro oblouk)

Ostatní nástroje Brainlab

Po vydání této příručky mohou být dostupné i další nástroje. Pokud máte nějaké otázky ohledně
kompatibility nástrojů se softwarem Brainlab, kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

Používejte pouze nástroje a náhradní díly, které společnost Brainlab schválila pro použití
se systémem iPlan Stereotaxy. Použití neschválených nástrojů/náhradních dílů může
negativně ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost lékařského zařízení a ohrozit bezpečnost
pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4.2 Lékařský software společnosti Brainlab

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Program iPlan Stereotaxy je kompatibilní s:
• programem PatXfer, verze 5.2
• programem VectorVision cranial, verzemi 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 a 7.9
• programem cranial/ENT essential a unlimited verze 1.0
• cranial/ENT unlimited, verze 2.0 a 2.1
• programem Kolibri cranial, verzemi 2.1, 2.5, 2.6 a 2.7
• programem iPlan Cranial, verzemi 1.1, 1.5, 2.5 a 2.6
• programem iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT, verzemi 1.1, 2.5 a 2.6
• programem iPlan RT Image, verze 4.1
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Další programy společnosti Brainlab

Další kompatibilní verze softwaru Brainlab mohou být k dispozici po vydání této příručky. Máte-li
otázky ohledně kompatiblity programu, obraťte se na podporu Brainlab.
Pokud máte jiné softwarové verze než ty, jež jsou uvedeny výše, spojte se s pracovníky technické
podpory společnosti Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s přístroji
společnosti Brainlab.

Neoprávněná manipulace se systémovými soubory programu iPlan nebo se soubory
obsahujícími pacientská data je zakázána. Kontaktujte podporu firmy Brainlab v případech
servisu kteréhokoliv souboru nebo konfiguračních nastavení programu iPlan.

Komptabilita s lékařskými přístroji
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1.4.3 Lékařské prostředky od jiných společností

Kompatibilní lékařské prostředky od jiných společností

Výrobce Lékařský nástroj

Leksell/Elekta

Stereotaktický lokali-
zátor

Souprava CT indikátoru Leksell nebo souprava MR in-
dikátoru Leksell, které tvoří rozhraní s hlavovým rá-
mem Leksell G-Frame Headring

Obloukový systém
Stereotaktický oblouk Leksell Multi Purpose nebo ste-
reotaktický oblouk Leksell Standard, které tvoří roz-
hraní s hlavovým rámem Leksell G-Frame Headring

Radionics

Stereotaktický lokali-
zátor

Radionics MRIA-2-LF (lokalizační rám pro MR), Ra-
dionics Luminant nebo Radionics UCLF-0 (univerzální
kompaktní lokalizační rám pro CT/MR), které tvoří roz-
hraní s Radionics UCHR (univerzální kompaktní hla-
vový rám)

Stereotaktický lokali-
zátor

Radionics BRW-LR (lokalizační rám pro CT Brown,
Cosman a Wells), který tvoří rozhraní s Radionics
HRA-IM (intubační hlavový rám) nebo Radionics
UCHR (+Radionics UCHR A)

Obloukový systém

Radionics CRW ASL (obloukový systém identický s
neodlehčeným CRW AS), který tvoří rozhraní se sy-
stémem Radionics UCHR (+Radionics UCHR AP) ne-
bo Radionics HRA-IM

Fischer

Stereotaktický lokali-
zátor

Lokalizátor CT revize O nebo lokalizátor CT revize A,
který tvoří rozhraní s titanovým hlavovým rámem
Lokalizátor CT/MR revize U (OSS), který tvoří rozhra-
ní s otevřeným keramickým hlavovým rámem OSS

Obloukový systém
Fischer ZD, který tvoří rozhraní s otevřeným keramic-
kým hlavovým rámem OSS nebo s titanovým hlavo-
vým rámem

Další přístroje od jiných společností

Použití kombinací lékařských prostředků, které nebyly schváleny společností Brainlab,
může negativně ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost lékařského zařízení a ohrozit
bezpečnost pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4.4 Software od jiných společností

Další programy od jiných společností

Program iPlan Stereotaxy je kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows XP, Server
2003/2008, Windows 7 a Windows 8. Podrobné a aktuální informace týkající se kompatibilních
operačních systémů vám na požádání poskytne technická podpora společnosti Brainlab.
Společnost Brainlab doporučuje chránit systém pomocí nejmodernějších ochranných prostředků
proti malwaru (např. instalací antivirového skeneru). Nezapomeňte, že některé ochranné
prostředky proti malwaru mohou negativně ovlivnit výkonnost systému, např. pokud jsou
prováděny skeny v reálném čase a pokud je monitorován přístup ke každému ze souborů, pak
může být načítání a ukládání dat pacienta pomalé.
POZNÁMKA: systém Brainlab je lékařský prostředek a je nutno jej používat v souladu s účelem
použití a licenční smlouvou s koncovým uživatelem systému. Použití softwaru třetích stran může
nežádoucím způsobem ovlivnit spolehlivost systému.
 

Doporučujeme provádět pouze kritické aktualizace operačního systému či opatření na
ochranu proti malwaru. Aktualizace ovladačů nejsou přípustné. Nestahujte a neinstalujte
aktualizace během plánování léčby. Více informací získáte u technické podpory společnosti
Brainlab.

Prohlášení o shodě s normou DICOM

Prohlášení o shodě systému s normou DICOM lze najít na domovské stránce společnosti Brainlab
www.brainlab.com.

Lékařské elektrické systémy

Pro informace týkající se konfigurace lékařských elektrických systémů viz příslušná Příručka k
obsluze systému a Technická příručka.

Komptabilita s lékařskými přístroji
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1.5 Školení a dokumentace
1.5.1 Přehled

Cílová skupina

Tato příručka je určena chirurgům a zaměstnancům a jejich zaměstnancům.

Školení Brainlab

Pro zajištění bezpečného a správného používání systému by se všichni jeho uživatelé měli
nejdříve zúčastnit školení vedeného zástupcem společnosti Brainlab.

Dokumentace

V uživatelských příručkách je popsán chirurgický software, který se musí používat s opatrností.
Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému:
• si před používáním zařízení pečlivě přečetli tuto příručku,
• měli uživatelské příručky neustále k dispozici.

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled plánování léčby a obrazem řízené navigace
• Popis nastavení systému na op. sále
• Podrobné pokyny k používání programu

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfekci
a sterilizaci Podrobnosti o čištění, dezinfikování a sterilizaci nástrojů

Příručky k obsluze systému Komplexní informace o nastavení systému

Technická příručka Podrobné technické informace o systému včetně specifikací a
souladu s normami

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.5.2 Použité zkratky

Zkratky

Tato uživatelská příručka může obsahovat následující zkratky:

Zkratka Definice

ADC Trace Map (Stopová
mapa ADC) DTI Apparent Diffusion Coefficient (Zdánlivý difuzní koeficient DTI)

B0 Snímek DTI pořízený při b = 0 s/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (Závislost úrovně kyslíku v krvi)

CT Computed Tomography (Výpočetní tomografie)

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitální zobrazo-
vání a komunikace v medicíně)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Zobrazení tenzorů difuze)

FA Frakční anizotropie

FoR Frame of Reference (Souřadnicový systém)

HU Hounsfield Unit (Hounsfieldovy jednotky)

MER / S Microelectrode Recording and Stimulation (Nahrávání a stimulace
pomocí mikroelektrody)

MRI Magnetic Resonance Imaging (Magnetická rezonance)

NM Nukleární medicína

PACS Picture Archiving and Communication System (Systém archivace
snímků a komunikace)

PET Pozitronová emisní tomografie

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography (Jednofotonová
emisní výpočetní tomografie neboli tomografická scintigrafie)

SUV Standard Uptake Value (Standardizovaná hodnota absorpce)

CSV Comma Separated Values (Hodnoty oddělené čárkou)

Školení a dokumentace
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2 NAHRÁVÁNÍ A IMPORT
ÚDAJŮ O PACIENTOVI

2.1 Spuštění programu
2.1.1 Spuštění programu

Jak začít

Krok

Program spustíte tím, že dvakrát kliknete na ikonu iPlan Stereotaxy na ploše a uká-
že se vám obrazovka s volbami léčebného plánu.

Dialogová okna

Údaje pacientů lze nahrát a importovat pomocí série dialogových stran, která také identifikuje
umístění, ze kterého lze údaje pacienta načíst nebo kam je lze uložit.

②
①

③

④

Obrázek 1 

NAHRÁVÁNÍ A IMPORT ÚDAJŮ O PACIENTOVI
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Rozvržení obrazovky

Přehled rozvržení obrazovky zobrazuje informace o souboru a umístění, ze kterého lze načíst
údaje pacienta nebo kam je lze nahrát.

Č. Vysvětlení Vysvětlení

① Záhlaví seznamu Seřadí údaje v seznamu podle libovolného záhlaví tak, že se na
příslušné záhlaví klikne.
Seřadí údaje vzestupně nebo sestupně – aktuální seřazení je vyzna-
čeno ikonou šipky, která je hned vedle textu v záhlaví.

② Seznam dostup-
ných dat

V závislosti na aktuálním kroku vám tento seznam umožní vybrat do-
stupné údaje o pacientovi, jako je například typ archivu, studie pa-
cienta nebo série obrázků.

③ Oblast pro podrob-
nosti Poskytuje dodatečné informace k vybraným údajům o pacientovi.

④ Funkce Funkce, které jsou k dispozici v daném dialogovém okně.

Dialogové funkce

Funkce, které se objevují v obecných dialogových oknech, jsou uvedeny níže.

Funkce Vysvětlení

Back Návrat k předchozímu kroku.

Cancel Zavře stávající dialogové okno.

Next Postoupí k dalšímu kroku.

Archives Návrat k volbě archivu.

Settings Umožňuje definovat specifické nastavení pro vybraný archiv. Dostupná na-
stavení se liší v závislosti na zvoleném formátu údajů (viz od str. 27).

Delete

Trvale vymaže jakékoliv zvolené soubory. Před vymazáním jakéhokoli sou-
boru vás program požádá o konečné potvrzení akce.
• Smazat lze pouze ty údaje o pacientovi, které jsou uloženy na pevném di-

sku.
• Pokud je během výběru pacienta smazán soubor posledního pacienta,

program se vrátí na stránku archivu.
• Pokud je při výběru studie součástí studie pouze jeden pacient, nelze da-

nou studii vymazat.
• Vymazáním archivu se odstraní pouze údaje vložené do seznamu archivů.

Nesmažou se však žádné údaje o pacientovi.

Refresh Aktualizuje obrazovku, např. když se do adresáře na pevném disku přidá no-
vý pacient.

Logfile... Zobrazí soubor protokolu, který obsahuje dodatečné informace o dosud pro-
vedených krocích (viz str. 24).

Select All Vyberou se všechny položky v daném seznamu.

Deselect All Zruší se výběr všech položek v daném seznamu.

Spuštění programu
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Mazání údajů

Vybrané údaje lze z pevného disku smazat, i když jsou nastaveny jen pro čtení. Pokud je
aktivována funkce Quick Search (viz str. 29), funkcí smazání se odstraní všechny soubory
a adresáře (včetně souborů jiného typu než pouze DICOM) umístěné v adresáři pacientů.
Pokud je funkce Quick Search deaktivována, funkcí smazat se odstraní pouze ty soubory a
adresáře, které se týkají daného pacienta. V závislosti na vašem nastavení Alias Patient
handling (viz str. 29) můžete být upozorněni také na to, že byli nalezeni dva pacienti se
stejným identifikačním číslem, ale s různými jmény.

NAHRÁVÁNÍ A IMPORT ÚDAJŮ O PACIENTOVI
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2.1.2 Protokoly

Všeobecné informace

Funkce protokolu je k dispozici v určitých dialogových oknech pro přenos dat. Díky tomu je možné
zobrazit protokoly vytvořené systémem a podívat se na krok, který vás zajímá.

Jak lze aktivovat zobrazení protokolu

Krok

Klikněte na tlačítko Logfile... napravo od dialogového okna.
Protokol se otevře ve vašem internetovém vyhledávači.

Spuštění programu
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2.1.3 Kroky při nahrávání a importu dat

O postupu

Vzhledem k tomu, že existují nejrůznější druhy skenerů a úložných médií, není možné probrat zde
jednotlivě všechny konkrétní datové formáty nebo postupy pro přenos dat. V této uživatelské
příručce je vysvětlen pouze všeobecný postup při převádění údajů o pacientech. Pokud máte
nějaké konkrétní otázky nebo jste se setkali s nějakými problémy, kontaktujte technickou podporu
společnosti Brainlab.

Přístup do léčebného plánu

Každý léčebný plán může v danou chvíli otevřít jen jeden uživatel.

Nahrávání více plánů

Nelze otevřít více léčebných plánů současně. Pokud editujete jeden léčebný plán a začnete
nahrávat druhý léčebný plán nebo danou aplikaci zavřete bez uložení dat, ztratí se všechny
změny provedené do prvního léčebného plánu.

Nahrávání dat z vyjímatelných médií nebo ze sítě

Pokud data nahráváte z vyjímatelných médií (např. z paměti USB flash nebo z DVD) a
chcete médium během plánování vyjmout nebo pokud načítáte data z jednotky, která je
určena pouze pro čtení, nejprve léčebný plán uložte do jiného místního archivu. Jinak
budou všechny důležité informace o léčebném plánu ztraceny. Kromě toho nezapomeňte
léčebný plán uložit do místního adresáře i v případě, že jste údaje nahráli ze sítě. Pokud se
v takovém případě spojení se sítí přeruší, informace o léčebném plánu budou ztraceny.

Pokyny pro skenování

Podrobné pokyny pro skenování pro vámi zvolenou modalitu a pro vámi zamýšlenou kombinaci
léčebných postupů můžete na požádání obdržet od technické podpory společnosti Brainlab. Pro
získání co nejlepších výsledků z vašeho systému pro plánování léčby rozhodně doporučujeme,
abyste se řídili pokyny uvedenými v příslušném skenovacím protokolu.

Snímky DICOM musí mít čtvercový tvar pixelů. Velikost matrice není nijak omezena. Při
exportu dat ve formátu Brainlab doporučujeme použít 512 x 512 pixelů, aby se předešlo
interpolačním artefaktům. Pro danou sérii musí být velikost pixelu a velikost matrice
konstantní.

NAHRÁVÁNÍ A IMPORT ÚDAJŮ O PACIENTOVI
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2.2 Vytvoření nového archivu
2.2.1 Jak začít

Jak aktivovat funkci vytvoření archivu

Krok

Klikněte na tlačítko New Archive v oblasti s funkcemi v dialogovém okně Load Archives, které
se zobrazí po spuštění programu (viz str. 34).

Jak zvolit typ archivu

Obrázek 2 

Kroky

1. Zvolte typ archivu kliknutím na příslušný název nebo ikonu.

2. Klikněte na tlačítko Next a definujte nastavení.

POZNÁMKA: v dialogovém okně New Archive jsou uvedeny pouze povolené (licencované)
formáty dat.
 

Vytvoření nového archivu
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2.2.2 Nastavení pro funkci Nový archiv – přehled

Dostupné stránky s nastavením

V závislosti na zvoleném typu archivu budete vybídnuti k zadání specifických údajů a / nebo k
definování příslušného nastavení.
Nastavení lze kdykoli upravit kliknutím na tlačítko Settings v dialogovém okně Load Archives.

Typ archivu Vysvětlení Viz

Advanced Brainlab Formát souboru Brainlab (xBrain) Str. 28

Import dat DICOM ze systému
souborů Import dat DICOM z různých médií Str. 29

MR Analyze Import jiného typu dat než DICOM z formátu
příslušného skeneru Str. 32

POZNÁMKA: formát DICOM obsahuje možnosti pro MR, CT, PET, SPECT, XR nebo XA. 3D
datové soubory získané při rentgenové angiografii se importují jako modalita XT.
 

NAHRÁVÁNÍ A IMPORT ÚDAJŮ O PACIENTOVI
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2.2.3 Nastavení pro funkci Nový archiv – formát Advanced Brainlab

Všeobecné informace

Tento archiv se používá k ukládání léčebných plánů vytvořených v systému iPlan.

Jak definovat nastavení

Obrázek 3 

Kroky

1. Do pole Archive Name zadejte název archivu.

2.
V poli Data Path klikněte na tlačítko Browse a vyberte příslušný síťový nebo místní adre-
sář.
Datovou cestu pro přenos údajů o pacientovi můžete nastavit také ručně.

3.

Zaškrtnutím příslušných okének definujete povolená nastavení pro ukládání dat:
• Use compressed and packed file format for removable devices: urychlení archiva-

ce na vyměnitelných discích USB.
• Reduce transfer time for removable devices: urychlení archivace na vyměnitelných

médiích vynecháním nezpracovaných dat, která nejsou využívána navigací.
• Delete existing patient data in target folder: vyčištění vyměnitelného média.

4. Kliknutím na tlačítko Test connection si ověřte, že zadaná datová cesta je platná.

5. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte do dialogového okna Load Archives, kde můžete ar-
chiv nahrát (viz str. 34).

Vytvoření nového archivu

28 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



2.2.4 Nastavení pro funkci Nový archiv – DICOM

Všeobecné informace

Tento archiv se používá k importu dat ve formátu DICOM ze systému souborů (např. CD-ROM,
DVD, pevný disk, vyjímatelné zařízení, cesta v síti).

Jak definovat nastavení

Obrázek 4 

Kroky

1. Do pole Archive Name zadejte název archivu.

2.
V poli Data Path klikněte na tlačítko Browse a vyberte příslušný síťový nebo místní adre-
sář.
Datovou cestu pro přenos údajů o pacientovi můžete nastavit také ručně.

3. Definujte nastavení Alias Patient handling (viz str. 29).

4.

Zaškrtněte příslušná okénka:
• Quick Search: Systém předpokládá, že v každém adresáři je pouze jeden pacient, a

bere v úvahu pouze soubory a adresáře týkající se jednoho pacienta.
• Use DICOMDIR: Urychlí procházení dat ve formátu DICOM.
• Reduce memory usage: Pokud je zaškrtnuta tato možnost, program při importu dat ve

formátu DICOM nejdříve nahraje pouze údaje v záhlaví. Tím se čas nahrávání dat výra-
zně zkrátí. Data snímku jsou nahrána až poté, co se zvolí daná sada snímků (viz str.
278).

5. Kliknutím na tlačítko Test connection si ověřte, že zadaná datová cesta je platná.

6. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte do dialogového okna Load Archives, kde můžete ar-
chiv nahrát (viz str. 34).

Alias Patient handling

V záhlaví Alias Patient handling můžete nakonfigurovat nastavení pro vytvoření archivu.

Funkce Vysvětlení

Patient ID is uni-
que

Zvolte tuto možnost, pokud všichni pacienti se stejným identifikačním číslem
mají být považováni za totožné

NAHRÁVÁNÍ A IMPORT ÚDAJŮ O PACIENTOVI
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Funkce Vysvětlení

Patient Name and
ID are unique

Zvolte tuto možnost, pokud si jméno pacienta a jeho identifikační číslo musí
v adresáři pacientů odpovídat

Ask user Zvolte tuto možnost, pokud chcete, aby se vás program zeptal, jak postupo-
vat, když u různých pacientů jsou stejná identifikační čísla, ale různá jména

Vytvoření nového archivu
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2.2.5 Nastavení pro funkci Nový archiv – import dat DICOM PACS

Všeobecné informace

Tento archiv se automaticky vytváří a konfiguruje proto, aby usnadnil import dat ve formátu
DICOM ze systému pro dotazy a získávání dat. Je-li zapotřebí nakonfigurovat další systémy
PACS, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab.
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2.2.6 Nastavení pro funkci Nový archiv – MR Analyze

MR Analyze Harddisk - přehled

Archivy MR Analyze Harddisk se používají především pro zprostředkování funkčních dat z MRI.
Přenos tohoto typu dat se provádí podobně jako u přenosu jiných typů dat, pokud jde o jejich
konfiguraci, výběr pacienta, přenos dat a jejich ukládání. Tuto konfiguraci provádí technická
podpora společnosti Brainlab, která uživatelům zároveň poskytuje další školení.
Snímky pacientů pro MR Analyze obsahují dva datové soubory:
• Jeden soubor je patientName.hdr; ten obsahuje záhlaví s parametry týkajícími se velikosti

snímku
• Soubor patientName.img; je soubor obsahující snímek a koresponduje se souborem

obsahujícím záhlaví
Údaje o pacientovi pro MR Analyze se musí zkopírovat do určeného adresáře pro MR Analyze,
který je umístěn na pevném disku počítače.
Obvykle je cesta k adresáři C:/Brainlab/Analyze, nicméně zdroj dat může být také na CD-ROM,
disketě nebo na síti. Pokud si nejste jistí, spojte se s technickou podporou společnosti Brainlab.

Názvy souborů *.hdr a *.img musí být shodné. Pokud jeden ze vzájemně si odpovídajících
souborů chybí, údaje o pacientovi nelze přenést.

Názvy souborů *.hdr a *.img obsahují jméno pacienta. Vzhledem k tomu, že jméno pacienta
používané v systému iPlan je odvozeno z názvů těchto souborů, je třeba zajistit, aby
soubory byly označeny skutečným jménem pacienta.

Pokud snímek z MR není ve správném formátu, musí uživatel jeho modalitu upravit ručně.

Datový formát pro MR Analyze neobsahuje informace o orientaci snímku nebo pacienta.
Ověřte a případně opravte orientaci v náhledu snímku v dialogovém okně Orientation
(klikněte na tlačítko Manipulation, viz str. 45).

Dialogové okno Harddisk Transfer

Obrázek 5 

Vytvoření nového archivu
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Jak definovat nastavení

Kroky

1. Do pole Archive Name zadejte název archivu.

2.
V poli Data Path klikněte na tlačítko Browse a vyberte příslušný síťový nebo místní adre-
sář.
Datovou cestu pro přenos údajů o pacientovi můžete nastavit také ručně.

3. Kliknutím na tlačítko Test connection si ověřte, že zadaná datová cesta je platná.

4. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte do dialogového okna Load Archives, kde můžete ar-
chiv nahrát (viz str. 34).
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2.3 Výběr archivu
2.3.1 Výběr archivu

Jak archiv nahrát

Jakmile jste archiv jednou vytvořili, bude přístupný v dialogovém okně Load Archives.

Obrázek 6 

Kroky

1. Zvolte archiv kliknutím na příslušný název nebo ikonu.

2. Kliknutím na tlačítko Next zobrazíte údaje o pacientovi obsažené v archivu.

Funkce pro výběr archivu

Funkce Vysvětlení

New Archive Pokud vhodný archiv ještě nebyl nakonfigurován, lze díky této funkci takový
archiv vytvořit, a to pro datový formát, který si přejete přenést (viz str. 26).

Settings Definujte konkrétní nastavení pro zvolený archiv. Dostupná nastavení se liší
v závislosti na zvoleném formátu údajů (viz od str. 27).

Delete Smaže vybraný archiv. Údaje o pacientovi ve zdrojovém souboru vymazány
nebudou.

Výběr archivu
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2.4 Práce s údaji o pacientovi
2.4.1 Výběr pacienta

Jak vybrat pacienta

Jakmile byl zvolen archiv, objeví se dialogové okno pro výběr pacienta.

Obrázek 7 

Kroky

1. Zvolte soubor pacienta tím, že kliknete na příslušný název nebo ikonu.

2. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

Pokud není jméno pacienta nebo jeho identifikační číslo zadáno na skeneru správně, tyto
položky se automaticky nastaví na hodnotu Unknown. Ověřte, zda jsou údaje o zvoleném
pacientovi správné.

Ikony týkající se pacienta

Ikony léčebného plánu

Označuje anonymního pacienta.

Označuje ženu.

Označuje muže.
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Funkce pro výběr pacienta

Funkce Vysvětlení

Administration

Správa údajů o pacientovi:
• Vytvořit kopii souboru pacienta v jiném archivu (viz str. 37)
• Přesunout soubor pacienta do jiného archivu (viz str. 37)
• Trvale odstranit vybrané soubory (viz str. 23)

Refresh Aktualizuje obrazovku, např. když se do adresáře na pevném disku přidá no-
vý pacient.

Search Filtruje zobrazené položky podle zadaných záhlaví Patient Name nebo Pa-
tient ID.

Reset Resetuje filtr, čímž se znovu zobrazí všechna dostupná data.

Práce s údaji o pacientovi
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2.4.2 Kopírování nebo přesun údajů o pacientovi do jiného archivu

Dostupné funkce

Funkce Copy a Move jsou k dispozici napravo od dialogového okna Administration, když
kliknete na tlačítko Administration (viz str. 35).

Obrázek 8 
POZNÁMKA: tyto funkce jsou aktivní pouze pro soubory formátu DICOM a Advanced Brainlab.
 

POZNÁMKA: aby bylo možné tyto funkce používat, musí být k dispozici nejméně dva archivy
zvoleného typu. Podrobnosti o vytvoření archivu najdete na str. 26.
 

Jak kopírovat nebo přesunout údaje o pacientovi

Obrázek 9 
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Kroky

1. V dialogovém okně Administration označte soubor pacienta.

2. Klikněte na tlačítko Copy nebo Move, čímž se otevře dialogové okno s názvem Target
(zobrazeno výše).

3. Označte archiv.

4. Klikněte na tlačítko OK a údaje se přenesou.

Přenos stavu

Nyní jste zpět v dialogovém okně Administration, kde je stav přenosové operace zobrazen
pomocí procesové lišty.

Práce s údaji o pacientovi
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2.4.3 Nahrávání léčebného plánu

Dialogové okno Plans

Pokud byl zvolen archiv pokročilý Brainlab, budete vybídnuti k výběru léčebného plánu.
POZNÁMKA: pokud je k dispozici pouze jeden léčebný plán, systém jej automaticky otevře a
postoupí k dalšímu kroku.
 

Obrázek 10 

Jak vybrat léčebný plán

Kroky

1. Zvolte léčebný plán tím, že kliknete na příslušný název nebo ikonu.

2. Kliknutím na tlačítko Load se léčebný plán nahraje.

NAHRÁVÁNÍ A IMPORT ÚDAJŮ O PACIENTOVI
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2.4.4 Import dat DICOM

Jak vybrat studii

Pokud importujete údaje ve formátu DICOM a nahrávané údaje o pacientovi obsahují více studií,
budete vyzváni k výběru příslušné klinické studie na pacientech.
POZNÁMKA: pokud je k dispozici pouze jedna studie, systém ji automaticky otevře a postoupí k
dalšímu kroku.
 

Obrázek 11 

Kroky

1. Zvolte příslušnou studii na pacientech tím, že kliknete na příslušný název nebo ikonu.

2. Klikněte na tlačítko Next a pokračujte výběrem série snímků.

Jak zvolit sérii snímků

Nyní budete vybídnuti k výběru série snímků. Série snímků obsahuje veškeré údaje o snímcích
uložené v konkrétní studii pro daného pacienta.
POZNÁMKA: pokud je k dispozici pouze jedna série snímků, systém ji automaticky otevře a
postoupí k dalšímu kroku.
 

Práce s údaji o pacientovi
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Obrázek 12 

Kroky

1. Zvolte sérii snímků tím, že kliknete na příslušný název nebo ikonu.

2. Klikněte na tlačítko Next a pokračujte výběrem sady snímků.

Dialogové okno Advanced Data

Otevře se následující dialogové okno Advanced Data. Zde můžete zvolit sadu snímků a provést
nastavení.

Obrázek 13 

Funkce Advanced Data

V pravé části dialogového okna Advanced Data se nacházejí následující pokročilé funkce:

Funkce Vysvětlení

Manipulation... Upraví orientaci nahraných snímků (viz str. 45)

NAHRÁVÁNÍ A IMPORT ÚDAJŮ O PACIENTOVI

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 41



Funkce Vysvětlení

Sorting... Setřídí údaje o snímcích podle konkrétních kritérií (viz str. 48)

Delete Slices... Smaže jednotlivé řezy z vybrané sady snímků (viz str. 47)

Dicom Info... Zobrazí informace o souboru DICOM vztahující se k zobrazenému snímku
(viz str. 49)

POZNÁMKA: tyto funkce jsou k dispozici pouze u třírozměrných datových souborů.
 

Jak vybrat a prohlížet sadu snímků

Kroky

1. Zvolte sadu snímků tím, že kliknete na příslušný název nebo ikonu.

2. Zkontrolujte, zda údaje o sadě snímků uvedené na obrazovce vlevo dole jsou správné. V
závislosti na zvoleném souboru dat se uvedené informace budou lišit.

3. Pomocí lišty s funkcemi, která je vpravo od obrázku, si můžete sadu snímků prohlédnout
a zjistit, zda je vhodná (viz str. 69).

4. Klikněte na tlačítko Next a přejděte k navigaci iPlan Navigator (viz str. 63).

Práce s údaji o pacientovi
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2.4.5 Import dat DICOM BOLD/DTI

Dialogové okno Advanced Data

Pokud nahráváte údaje ve formátu DICOM, které obsahují data o snímcích BOLD MRI nebo DTI,
otevře se následující dialogové okno Advanced Data. Zde můžete zvolit sadu snímků a provést
nastavení.

Obrázek 14 
POZNÁMKA: pokročilé funkce DICOM (manipulace, třídění, DICOM info) jsou zobrazeny na str.
41.
 

Jak vybrat snímek a prohlížet sadu snímků

Kroky

1. Zvolte sérii snímků tím, že kliknete na příslušný název nebo ikonu.

2. Zkontrolujte, zda údaje o sadě snímků uvedené na obrazovce vlevo dole na kartě Details
jsou správné. V závislosti na zvolené sadě snímků se uvedené informace budou lišit.

3. Na kartě Preprocessing (viz str. 44) proveďte potřebná nastavení.

4. Pomocí lišty s funkcemi, která je vpravo od obrázku, si můžete sadu snímků prohlédnout
a zjistit, zda je vhodná (viz str. 69).

5. Klikněte na tlačítko Next, čímž importování dat ukončíte, a přejděte k navigaci iPlan Na-
vigator (viz str. 63).
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Nastavení předzpracování

Nastavení předzpracování se provádí na kartě Preprocessing a jeho účelem je pomoci uživateli
zlepšit kvalitu snímku a dosažené výsledky. Nastavení pro import je třeba provést u každé studie
zvlášť.

Formát dat Settings

BOLD MRI

• Slice Acquisition Order: Musí být specifikován, aby bylo možné korigovat
artefakty vzniklé v důsledku časování řezů kvůli jejich prokládanému
pořizování.

• Smoothing: Zajišťuje rozměrové Gaussovo vyhlazování pomocí masky 3
x 3. 

• Motion Correction: Usnadňuje pevnou třírozměrnou koregistraci všech
datových souborů ve vztahu k prvnímu skenu BOLD MRI, který je považo-
ván za referenční. Korekce pohybu je založena na porovnání získaných
skenů ve formátu BOLD a vyhlazuje artefakty způsobené pohybem hlavy.

• Preview: Umožňuje uživateli zobrazit náhled posunu a rotace pohybové
korekce. Výsledky jsou zobrazeny ve formě grafu, který je možné vymazat
kliknutím na tlačítko Reset.

POZNÁMKA: nastavení funkcí Smoothing a Motion Correction by se mělo
měnit pouze tehdy, pokud podobné předzpracování nebylo provedeno na
skeneru. Jinak se kvalita získaných dat může zhoršit.
 

DTI 

Correct for Eddy Currents: Zlepšuje registraci mezi jednotlivými objemy dat
DTI. Jedná se o velmi užitečnou funkci, protože snímky DTI podléhají zkre-
slení způsobenému vířivými proudy indukovanými rozptylovými gradienty.
Artefakty vytvořené skenerem lze popsat ve směru fázového kódování po-
mocí posunu, měřítka a střihu. 

Práce s údaji o pacientovi
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2.4.6 Orientace

Všeobecné informace

Pokud byl pacient skenován v axiální pozici (vleže na břiše nebo na zádech), ale hlavu měl
otočenou do strany a vyšetřovací gantry byl nakloněn, označení koronálních skenů nebude
navigačním programem zobrazeno správně. Korekci je možné provést exportováním dat ze
skeneru v podobě koronálního datového souboru nebo přeznačením dat v systému iPlan z
axiálních na koronální za použití funkcí popsaných na str. 45.
POZNÁMKA: některé skenery a formáty léčebných informací neobsahují v záhlaví snímku údaje o
jeho orientaci.
 

Jak získat přístup k funkcím pro orientaci

Obrázek 15 

Kroky

1. V dialogovém okně Advanced Data vyberte požadovanou sadu snímků (zobrazí se, jak-
mile budou data nahrána).

2. V oblasti pro volby, která se nachází vpravo od dialogového okna, klikněte na tlačítko Ma-
nipulation... a otevře se vám dialogové okno Orientation (zobrazené výše).

Dostupné funkce pro orientaci

Funkce Vysvětlení

Flip A-P
U zvoleného snímku změní směr A-P (přední-zadní), H-F (hlava-nohy) a L-R
(levá-pravá).Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P
Zvolený snímek se pootočí ve směru A-P (přední-zadní), H-F (hlava-nohy) a
L-R (levá-pravá).Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Zruší poslední provedenou změnu.

Reset Resetuje všechny provedené změny.
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Funkce Vysvětlení

Modality
Lze zde zvolit modalitu datového souboru tvořícího sken (CT, MR, X-Ray,
NM, XT, OT nebo Ultrasound), pokud však již tato modalita nebyla předdefi-
nována na skeneru.

Submodality

V příslušné modalitě lze zvolit také vhodnou submodalitu, pokud však již ne-
byla předdefinována na skeneru:
• CT = lze zvolit angio
• MR = lze zvolit angio, funkční nebo kontrastní T1 a T2
• X-Ray = není k dispozici žádná submodalita
• NM = lze zvolit PET nebo SPECT
• XT = XA (angiografie)
• OT = lze zvolit SC

Patient orienta-
tion

Pro orientaci pacienta lze zvolit možnosti Prone, Supine, Decubitus Left
nebo Decubitus Right, pokud však již tato orientace nebyla předdefinována
na skeneru.
POZNÁMKA: pokud byl automaticky nadefinován směr Unknown, dbejte na
to, aby dříve, než budete pokračovat, byla zvolena správná možnost pro da-
ta snímku.
 

Scan direction

Vyberte buď Head first, nebo Feet first.
POZNÁMKA: pokud byl automaticky nadefinován směr Unknown, dbejte na
to, aby dříve, než budete pokračovat, byla zvolena správná možnost pro da-
ta snímku.
 

Image Type

Pro určení typu snímku, pokud jde o jeho směr, vyberte z možností Axial,
Coronal, Sagittal nebo Unknown.
POZNÁMKA: pokud byl automaticky nadefinován směr Unknown, dbejte na
to, aby dříve, než budete pokračovat, byla zvolena správná možnost pro da-
ta snímku.
 

Series comment Zobrazí poznámky vložené obsluhou skeneru.

MR Analyze Harddisk - orientace snímku

Formát MR Analyze neobsahuje v záhlaví snímku některé parametry požadované pro stanovení
orientace snímku (levá-pravá, hlava-nohy, přední-zadní). Proto mohou být některé objemové
parametry nastaveny na implicitní hodnoty a mohou být také nesprávné. Z tohoto důvodu je nutné
parametry snímku nejdříve prohlédnout, opravit a zkontrolovat (viz str. 45). 
Kromě toho formát dat MR Analyze nepodporuje naklonění vyšetřovacího gantry nebo vychýlení,
a proto systém iPlan nemůže převést tato data správně. Má-li se v plánovacím programu předejít
nesprávné rekonstrukci snímku, neměly by se při MR Analyze používat snímky pořízené při
naklonění gantry nebo jeho vychýlení přesahujícímu 0,1°.

Dostupné funkce pro prohlížení

Další funkce pro prohlížení jsou k dispozici na liště nacházející se vpravo od zobrazeného snímku
(viz str. 69).

Další kroky

Krok

Po volbě nastavení klikněte v okně pro potvrzení změn na tlačítko Yes.
Přejdete tak zpět do dialogového okna Advanced Data.

Práce s údaji o pacientovi
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2.4.7 Mazání řezů

Všeobecné informace

Pokud jste naimportovali data ve formátu DICOM, můžete ve zvolené sadě snímků mazat
jednotlivé řezy.

Jak mazat jednotlivé řezy

Obrázek 16 

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Delete Slices..., které se nachází v oblasti s funkcemi.

2.
V okně Delete slices from [x] to [x] určete, které řezy se mají vymazat.
Příklad: Řezy 1 až 10.

3.

V okně Delete every ... [x] slice definujte, zda se mají v daném rozmezí smazat všechny
řezy nebo zda mají být některé konkrétní řezy přeskočeny.
Příklad: Pokud chcete smazat řezy 10, 20, atd., zadejte následující údaj: Delete every...
[10] slice.

4. Pro potvrzení odstranění klikněte na tlačítko Delete Slices.

POZNÁMKA: pokud jste ještě neopustili dialogové okno Delete Slices, můžete mazání zrušit
použitím tlačítka Undo.
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2.4.8 Třídění snímků

Všeobecné informace

Snímky DICOM jsou do systému iPlan nahrávány jednotlivě. Proto je třeba je seskupit do sad.
Určitá výchozí nastavení nelze změnit. Standardní datové soubory DICOM, jako je například CT
nebo MR, bývají většinou již správně seskupeny. Nicméně v závislosti na nastavení skeneru se
nastavení popsané níže může změnit, a snímky DICOM je tak možné správně seskupit podle
požadovaných datových souborů.

Jak provádět třídění

Obrázek 17 

Kroky

1. V dialogovém okně Advanced Data označte požadovanou sadu snímků, která se zobra-
zí, jakmile budou data nahrána.

2. V oblasti pro volby, která se nachází vpravo od dialogového okna, klikněte na tlačítko
Sorting... a otevře se vám dialogové okno Sorting... (zobrazené výše).

Volba parametrů

Kroky

1.

Vyberte jeden nebo více následujících parametrů pro třídění, a to tak, že zaškrtnete odpo-
vídající okénka:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2. Kliknutím na tlačítko OK tyto parametry uložíte a vrátíte se do dialogového okna Advan-
ced Data. Snímky se setřídí podle vybraných parametrů.

Parametry třídění nijak neovlivňují skutečné pořadí jednotlivých řezů. Každý řez si
ponechává svou vlastní pozici x, y, z, čímž je zajištěno jeho správné umístění.

Práce s údaji o pacientovi
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2.4.9 Informace DICOM

Jak zobrazit informace DICOM

Klikněte na tlačítko Dicom Info... v dialogovém okně Advanced Data (viz str. 41) a ukáže se vám
dialogové okno File display. V tomto dialogovém okně se zobrazí informace ze záhlaví DICOM,
jak byly zaznamenány skenerem.

Dialogové okno File display

①

②

③

Obrázek 18 

Č. Vysvětlení

① Název souboru a jeho umístění.

② Zobrazí se informace ze záhlaví DICOM.

③

Kliknutím na tlačítko Editor můžete informace v záhlaví DICOM upravit nebo je uložit na
jiné místo.
Soubor se zobrazí v editoru Notepad (Poznámkový blok), kde ho můžete upravit a/nebo
uložit na vámi zvolené místo.

POZNÁMKA: během importování dat DICOM pečlivě ověřte, zda všechny důležité informace
DICOM (např. modalita, jméno pacienta, jeho datum narození) byly systémem iPlan převedeny
správně a zda údaje získané ze skeneru jsou správné.
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2.5 Přidání údajů o pacientovi
2.5.1 Import nových dat ve formátu DICOM

Všeobecné informace

Pokud jste již údaje o pacientovi nahráli a chcete pro daného pacienta nahrát nové údaje DICOM,
můžete stávající údaje o pacientovi sloučit s novými zadávanými údaji nebo vytvořit samostatný
soubor pacienta.

Jak přidat údaje

Po importu údajů (viz str. 40) budete dotázáni, zda si ke stávajícím údajům o pacientovi přejete
přidat nová data.

Obrázek 19 

Možnosti

Kliknutím na tlačítko Merge přidáte nová data přímo ke stávajícím údajům o pacientovi. 

Kliknutím na tlačítko New Patient vytvoříte samostatnou pacientskou složku.

Pokud chcete pro stávajícího pacienta vytvořit novou studii, zaškrtněte okénko Create new stu-
dy [...] a klikněte na tlačítko Merge.

Kliknutím na tlačítko Cancel import nových dat zrušíte.

Další kroky

Jakmile byl import nových údajů dokončen, klikněte na tlačítko View And Adjustment, poté v
systému iPlan Navigator klikněte na tlačítko OK, které se objeví (str. 63), a dostanete se tak k
prohlížecím funkcím.

Přidání údajů o pacientovi
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3 PRACOVNÍ POSTUPY
iPLAN STEREOTAXY

3.1 Příklady zákroků s použitím rámu
3.1.1 Standardní plánovací pracovní postup

Základní informace

Tento pracovní postup se doporučuje pro standardní ošetření, která nevyžadují časově náročné
plánování, například ošetření bez funkční léčby, jako jsou biopsie, evakuace hematomu atd.
Při tomto pracovním postupu musí pacient nosit hlavový rám během celého postupu plánování
(počínaje akvizicí obrazových dat a konče vytištěním léčebného plánu).

Pracovní postup

Fáze léčebného
plánu

Plánovací krok Viz

Snímková data
Pořiďte snímky pro diagnostiku a stereotaktickou loka-
lizaci

Pokyny pro skenová-
ní

Načtěte/naimportujte data a otevřete léčebný plán Str. 25

Plánování

Stereotaktická lokalizace Str. 105

Přidejte registrační body pro párové sloučení podle
markerů Str. 139

Propojte snímky Str. 151

Vyznačte objekty Str. 167

Naplánujte trajektorie Str. 237

Zkontrolujte/upravte nastavení oblouku Str. 240

Závěrečné kroky

Uložte léčebný plán Str. 301

Vytiskněte léčebný plán Str. 247

Zavřete systém iPlan Str. 315

PRACOVNÍ POSTUPY iPLAN STEREOTAXY

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 51



3.1.2 Pracovní postup funkčního plánování

Základní informace

Tento pracovní postup se doporučuje u složitých ošetření, která vyžadují pečlivé a časově
náročné předoperační plánování (například umístění elektrod, palidotomie atd.).
Pracovní postup je rozdělen do dvou částí:
1. Pracovní postup předoperačního plánování: Lze provést například několik týdnů před vlastní

operací
2. Pracovní postup plánování v den operace: Pro výpočet nastavení oblouku pro léčebné účely

Výhody

Výhodou pracovního postupu funkčního plánování je skutečnost, že pacient musí nosit hlavový
rám pouze při stereotaktické lokalizaci a během závěrečného ošetření. Protože není nutno nosit
hlavový rám během fáze plánování léčby, chirurg má větší flexibilitu a čas na pečlivé plánování.

Předoperační pracovní postup

Fáze léčebného
plánu

Plánovací krok Viz

Obrazová data (pro
plánování založené
na snímcích)

Pořiďte snímky pro diagnostiku Pokyny pro skenová-
ní

Načtěte/naimportujte data a otevřete léčebný plán Str. 25

Plánování na bázi
snímků

Lokalizace AC/PC pro plánování pomocí mozko-
vého atlasu Schaltenbrand-Wahren a plánování
souřadnic AC/PC

Str. 136

Přidejte registrační body pro párové sloučení pod-
le markerů Str. 139

Propojte snímky Str. 151

Vyznačte objekty Str. 167

Naplánujte trajektorie Str. 237

Naplánujte paralelní trasy Str. 257

Zobrazte si polohu v hloubce podél trasy Str. 265

Závěrečné kroky
Uložte léčebný plán Str. 301

Ukončete iPlan Str. 315

Pracovní postup v den operace

Fáze léčebného
plánu

Plánovací krok Viz

Obrazová data (pro
registraci)

Pořiďte snímky pro stereotaktickou lokalizaci Pokyny pro skenová-
ní

Načtěte/naimportujte data a otevřete léčebný plán Str. 25

Registrace údajů o
pacientovi

Stereotaktická lokalizace Str. 105

Propojte snímky Str. 151

Zkontrolujte/upravte nastavení oblouku Str. 240

Uložte léčebný plán Str. 301

Příklady zákroků s použitím rámu
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Fáze léčebného
plánu

Plánovací krok Viz

Vytiskněte léčebný plán Str. 247

Intraoperativní plá-
nování

Aktivujte zálohování dat MER/S Str. 267

Zadejte data MER/S v hloubkách podél trasy Str. 267

Zobrazte si data MER/S Str. 271

Uložte léčebný plán Str. 301

PRACOVNÍ POSTUPY iPLAN STEREOTAXY
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3.1.3 Pracovní postup studie po operaci

Základní informace

Tento pracovní postup je doporučeným postupem v případě, že chcete ověřit klinické výsledky
nebo vyhodnotit léčebný zákrok.
Tento pracovní postup můžete použít například k porovnání původní naplánované trajektorie se
skutečnou polohou umístěné elektrody po akvizici pooperačních snímků a jejich přidání do
finálního léčebného plánu.

Pracovní postup

Fáze léčebného
plánu

Plánovací krok Viz

Obrazová data (pro
ověření klinických
výsledků)

Pořiďte pooperační snímky Pokyny pro skenová-
ní

Načtěte léčebný plán (například plán, který byl
uložen po zadání dat MER/S, viz str. 52) Str. 25

Naimportujte snímky DICOM a propojte je s plá-
nem Str. 31

Plánování Propojte snímky Str. 151

Závěrečné kroky
Uložte léčebný plán Str. 301

Zavřete systém iPlan Str. 315

Příklady zákroků s použitím rámu
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3.2 Příklad zákroků bez rámu
3.2.1 Pracovní postupy funkčního plánování

Základní informace

Tento pracovní postup popisuje plánování funkční léčby, které se provádí s použitím navigace
(například VectorVision), a nikoli běžné stereotaktiky (stereotaktický oblouk).
Pracovní postup je rozdělen do dvou částí:
1. Pracovní postup předoperačního plánování
2. Pracovní postup plánování v den operace: Připravte plán pro použití s navigačním systémem

Výhoda

Tento pracovní postup umožňuje chirurgovi rozhodnout se po plánování, zda provést léčbu bez
rámu nebo s pomocí rámu.

Předoperační pracovní postup

Tento pracovní postup je identický s pracovním postupem s pomocí rámu (viz str. 52).

Pracovní postup v den operace

Fáze léčebného
plánu

Plánovací krok Viz

Obrazová data (pro
registraci)

Pořiďte snímky pro registraci pacienta Pokyny pro skenová-
ní

Načtěte/naimportujte data a otevřete léčebný plán Str. 25

Registrace údajů o
pacientovi

Přidejte registrační body pro párové sloučení pod-
le markerů Str. 139

Propojte snímky Str. 151

Závěrečné kroky

Uložte léčebný plán Str. 301

Vyexportujte léčebný plán pro použití s navigač-
ním programem Brainlab Str. 307

Zavřete systém iPlan Str. 315

PRACOVNÍ POSTUPY iPLAN STEREOTAXY
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Příklad zákroků bez rámu
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4 PŘEHLED O APLIKACI
4.1 Úvod do systému iPlan
4.1.1 Přehled

Výkon systému

Výkon systému iPlan závisí na operačním systému a na platformě počítače.
Chcete-li zajistit optimální výkon programu, nepoužívejte souběžně s programem iPlan žádné
další aplikace, které nutně nepotřebujete.

Další moduly systému iPlan

K dispozici jsou různé moduly systému iPlan, např. pro aplikace ENT. Pokud jste zakoupili více
modulů, ujistěte se, že jste spustili správný modul a zkontrolujte logo produktu uvedené na
obrazovce vpravo dole.

Obrázek 20 
Pro každý modul systému iPlan je k dispozici zvláštní Uživatelská příručka k programu. Více
informací získáte u technické podpory společnosti Brainlab.

PŘEHLED O APLIKACI
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4.1.2 Snímková data a zkratky

Kompatibilní typy snímků

Do systému iPlan lze přenést následující typy snímků:
• CT (s kontrastní látkou nebo bez ní)
• MR (s kontrastní látkou nebo bez ní)
• Difuzně váhované snímky MR (DTI)
• Data BOLD MRI (funkční zobrazování)
• Data z nukleární medicíny (PET, SPECT)

POZNÁMKA: podrobnější informace o skenování vám na požádání poskytne technická podpora
společnosti Brainlab.
 

Kvalita snímku

Data snímku, pořízená pro přesnou stereotaktickou lokalizaci, by nikdy neměla být
kompromisem mezi rozlišením tkání, prostorovou přesností a znázorněním lokalizační
tyče. To by mohlo vést k nepřesným výsledkům léčebného plánu a poškodit zdraví
pacienta!

Zkreslení MR může být dané typem skeneru a citlivostí materiálů v rámci snímků. Proto se
použití MR pro stereotaktiku samo o sobě nedoporučuje, zejména v případě sagitální a
koronální orientace při skenování. Stereotaktika by se měla provádět pouze s použitím CT
nebo jiných zobrazovacích technik, které poskytují vysokou rozměrovou přesnost.
POZNÁMKA: sloučení sad CT a MR snímků spojuje výhody prostorové přesnosti CT se špičkovou
definicí tkáně MR. Tímto způsobem propojení snímků iPlan zlepšuje přesnost, protože použije
určité typy skenů pro stereotaxii.
 

POZNÁMKA: systém iPlan významně optimalizuje klinický pracovní postup, protože je možné
vytvářet přesné léčebné plány na základě diagnostických snímků, aniž by bylo nutné zahrnovat do
plánu stereotakticky lokalizovanou sadu snímků. Léčebný plán lze finalizovat jednoduše přidáním
a zpracováním stereotakticky lokalizované sady snímků bezprostředně před operací (viz
alternativy pracovního postupu).
 

Ověření snímkových dat

Program iPlan se dá na základě snímkových dat využít pro měření a / nebo výpočet
vzdáleností, objemů, průměrů, úhlů, umístění bodů (v kartézském souřadnicovém systému)
atd. Má-li se při takových měřeních a výpočtech předejít zranění pacienta, uživatel musí
použitá data snímku prověřit, aby se ujistil, že jsou pro takové účely vhodná.
Vhodnost snímkových dat se musí zajistit, udržovat a opakovaně kontrolovat v souladu s
následujícími pokyny; to je odpovědností jak uživatele dat, tak poskytovatele snímků (např.
nemocničního radiologa):
• Uživatel snímkových dat (např. uživatel programu iPlan) stejně jako poskytovatel snímku si

musí uvědomovat, že poskytnutá snímková data se v systému iPlan budou používat ke
geometrickým měřením a výpočtům.

• Uživatel snímkových dat je odpovědný za to, aby poskytovateli snímku předal specifikaci
požadavků kladených na tato data, aby snímek byl relevantní pro konkrétní účel použití (např.
prostorová přesnost).

• Poskytovatel snímků je odpovědný za to, aby uživateli snímkových dat poskytl taková data,
která budou odpovídat požadavkům uživatele (např. na prostorovou přesnost).

• Poskytovatel snímků musí ověřit, že poskytnutá snímková data odpovídají zadaným
požadavkům (např. pomocí pravidelné kalibrace skeneru a provádění fantomových testů za
použití měřicích funkcí systému iPlan).

Úvod do systému iPlan
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• Uživatel snímkových dat i jejich poskytovatel musí pamatovat na to, že ani společnost Brainlab,
ani program samotný nemohou vyhodnotit ani ověřit konkrétní snímková data daného pacienta,
která se používají v kombinaci se systémem iPlan za konkrétním účelem použití.

Skenovací protokoly

Stereotaktická lokalizace může být neúspěšná, pokud nebyl režim skenování nastaven v
souladu s pokyny pro skenování. Správné pokyny pro skenování najdete v odpovídajícím
skenovacím protokolu, dodávaném společností Brainlab.

PŘEHLED O APLIKACI
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4.2 Uživatelské rozhraní
4.2.1 Hlavní obrazovka

Všeobecné informace

Hlavní obrazovka se objeví poté, co z oblasti Navigator (viz str. 62) nebo iPlan Navigator (viz
str. 63) vyberete plánovací úlohu.

Rozvržení obrazovky

① ②

④

③

⑤
Obrázek 21 

Č. Vysvětlení Viz

① Plánovací oblast se zobrazenými snímky Str. 67

② Funkce na liště Str. 69

③ Oblast Navigator Str. 62

④ Oblast s funkcemi Str. 63

⑤ Záložky, v nichž lze u každé plánovací úlohy vybírat možnosti zobrazení Str. 66

Uživatelské rozhraní
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4.2.2 Přehled dialogových oken

Všeobecné informace

Když jsou otevřeny určité funkce, otevře se samostatné dialogové okno, v němž můžete provést
různá nastavení.

Rozvržení obrazovky (příklad)

Obrázek 22 

Obecné funkce

Funkce Vysvětlení

OK Uloží změny a zavře dialogové okno.

Cancel Zavře dialogové okno bez uložení změn.
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4.2.3 Oblast Navigator

Popis

①
②
③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

Obrázek 23 

Č. Vysvětlení

① Otevře iPlan Navigator, v němž můžete v libovolném pořadí vybírat plánovací úlohy (viz
str. 63).

② Otevře další plánovací úlohu.

③ Další plánovací úloha (ohraničená modře).

④ Aktuální plánovací úloha (ohraničená žlutě).

⑤ Jméno pacienta, jeho identifikační číslo a název léčebného plánu.

⑥ Otevře uživatelskou příručku programu iPlan v PDF. 

⑦ Minimalizuje okno iPlan, takže je otevřeno pouze na pozadí.

⑧ Ukončí program iPlan (viz str. 315).

Jak vybrat plánovací úlohu

Možnosti

Chcete-li přejít k další plánovací úloze, klikněte na tlačítko Next.

Pokud chcete otevřít iPlan Navigator a vybrat v něm jinou plánovací úlohu, klikněte na tlačítko
Go To...

Uživatelské rozhraní
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4.2.4 iPlan Navigator

Popis

①

②

Obrázek 24 

Č. Vysvětlení

①
Dostupné plánovací úlohy.
Dokončené plánovací úlohy jsou označeny zatržítkem.

② Popis vybrané plánovací úlohy.

POZNÁMKA: pokud je plánovací úloha vybarvena šedě, znamená to, že úloha není dostupná; je
to buď proto, že s nahranými daty není úloha proveditelná, nebo proto, že daná funkce není
součástí vaší licence.
 

Jak vybrat plánovací úlohu

Možnosti

Chcete-li otevřít nějakou plánovací úlohu, vyberte ji a klikněte na tlačítko OK nebo dvakrát kli-
kněte na danou úlohu.

Chcete-li iPlan Navigator opustit, aniž jste vybrali nějakou úlohu, klikněte na tlačítko Cancel.
Program se vrátí na předchozí obrazovku.
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4.2.5 Oblast s funkcemi

Všeobecné informace

Obrázek 25 
V oblasti s funkcemi jsou k dispozici různé funkce specifické pro danou plánovací úlohu. Níže
uvedený příklad ukazuje oblast s funkcemi pro plánovací úlohu Registration Points. 

Viditelnost naplánovaného obsahu

Symbol oka vedle každé položky seznamu ukazuje, zda je naplánovaný obsah (např. registrační
body nebo vytvořený objekt) v zobrazených snímcích viditelný.

Možnosti

Tato ikona se objeví, jakmile položku přidáte do seznamu. Značí, že jste naplánovaný
obsah ještě nepřidali do zobrazených snímků (např. umístěním registračního bodu do
snímku).

Jakmile jste naplánovaný obsah přidali do zobrazených snímků, ikona otevřeného oka
znamená, že naplánovaný obsah je viditelný.
Pokud na symbol oka kliknete, obsah se skryje.

Zavřené oko znamená, že naplánovaný obsah je skrytý.
Pokud na symbol oka kliknete, naplánovaný obsah se opět zobrazí.

Uživatelské rozhraní
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Úprava vlastností a barvy naplánovaného obsahu

Možnosti

Pokud kliknete na ikonu barev, která je hned vedle se-
znamu, otevře se vám dialogové okno Select Color, v
němž můžete zvolit barvu pro naplánovaný obsah. 
Vyberte barvu z palety a klikněte na tlačítko OK, čímž
volbu potvrdíte.

Pokud kliknete na ikonu vlastností, která je hned vedle
seznamu, otevře se vám dialogové okno Properties, v
němž můžete upravit název či barvu naplánovaného
obsahu. 
Zadejte název a vyberte z palety barvu.
Kliknutím na tlačítko OK volbu potvrdíte.
POZNÁMKA: další nastavení dostupná pro danou plá-
novací úlohu jsou popsána v příslušné kapitole.
 

POZNÁMKA: jestliže je aktivována možnost Advanced
3D, mohou se některé objekty zobrazovat zvláštní bar-
vou (viz str. 95).
 

Obecné funkce

V závislosti na zvolené plánovací úloze jsou v oblasti s funkcemi k dispozici následující obecné
funkce:

Funkce Vysvětlení

Undo/Redo Vrátí nebo obnoví úpravy, které jste v plánovací úloze provedli.

Lišta postupu
Je k dispozici u určitých operací (např. otevírání léčebného plánu). Tyto
operace je možné ukončit kliknutím na tlačítko Cancel (zobrazeném pod li-
štou postupu).

POZNÁMKA: specifické funkce pro danou plánovací úlohu jsou popsány v odpovídající plánovací
úloze.
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4.2.6 Záložky

Všeobecné informace

Záložky vám umožní vybírat možnosti zobrazení pro danou plánovací oblast. Volba záložky závisí
na tom, v jaké plánovací úloze se nacházíte.

Dostupné záložky

Obrázek 26 
Následující karty jsou k dispozici ve více plánovacích úlohách:
• Overview (str. 84)
• 4 Views, 8 Views a 9 Views (str. 86)
• X-ray Images (str. 88)
• Multiple Sets (str. 89)
• Plan Content (str. 90)

POZNÁMKA: další karty specifické pro danou plánovací úlohu jsou popsány v této úloze.
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4.2.7 Zobrazení snímků v plánovací oblasti

Všeobecné informace

Snímky obsažené v léčebném plánu se zobrazují v různých oknech plánovací oblasti. Většinu
plánovacích funkcí můžete provést přímo ve zobrazených snímcích.

Rozložení plánovací oblasti

V závislosti na zvolené plánovací úloze a záložce zobrazení je možné zobrazit snímky v
následujících módech:
• Zobrazení v 3D
• Zobrazení řezů (axiální, sagitální nebo koronální)
• Rekonstrukce nebo šikmo rekonstruované snímky

①

②

③

④

Obrázek 27 

Vysvětlivky k plánovací oblasti

Č. Vysvětlení

① Tlačítko se šipkou: Poskytuje přístup k zobrazení možností
konfigurace (viz str. 75).

②
Rekonstrukce obsahují snímky, které byly rekonstruovány z
původních řezů. V rekonstruovaných zobrazeních jsou uve-
deny následující informace:
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Č. Vysvětlení

• Orientace uvedená v prvním řádku v závorkách označuje orientaci, ve které byla sada
snímků původně pořízena.

• Orientace uvedená ve druhém řádku je orientace rekonstruovaného zobrazení snímku.
• Je zde uveden také typ skenu (např. MR nebo CT) a číslo identifikující sadu skenů

(např. #1).

Zobrazení původních řezů obsahují snímky v takové rovině,
jak byly původně pořízeny (axiální, koronální nebo sagitál-
ní). V zobrazeních obsahujících původní řezy jsou uvedeny
následující informace:

• V prvním řádku je uveden typ skenu (např. MR nebo CT), číslo identifikující sadu skenů
(např. #1) a orientace skenu.

• V druhém řádku je uvedeno číslo aktuálního řezu v sadě skenů.

Uživatelská orientace znamená, že sada snímků byla
například lokalizována pomocí AC/PC. 

POZNÁMKA: uživatelská orientace není dostupná ve snímcích 2D, které zobrazují řezy v
původní orientaci.
 

POZNÁMKA: uživatelské orientace se zobrazují pouze v systému iPlan a v navigačním
programu Brainlab.
 

③

Písmena na vnějším okraji zobrazení ukazují orientaci snímku:
• A (přední), P (zadní)
• L (levá), R (pravá)
• H (hlava), F (nohy)

④ Ikona pacienta ukazující orientaci zobrazených snímků.

Uživatelské rozhraní
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4.2.8 Tlačítka na liště a tlačítka funkcí

Všeobecné informace

V závislosti na zvolené záložce v plánovací oblasti mohou být na liště a ve zobrazeném snímku k
dispozici funkce uvedené níže.
• Funkční tlačítka s šedým pozadím jsou k dispozici na liště (viz str. 60).
• Funkční tlačítka s černým pozadím jsou k dispozici v jednotlivých zobrazených snímcích.

Použití těchto tlačítek má vliv pouze na snímek, v němž je tlačítko zobrazeno (viz str. 75).

Tlačítka pro volbu snímků

Tlačítko Vysvětlení Viz

Slice and Image Set Selection: Umožňuje vybrat snímky, které
se mají zobrazit v plánovacích oknech Str. 278

Browse Slice: Umožňuje vzestupně nebo sestupně procházet
jednotlivé řezy Str. 287

Browse Slices: Umožňuje vzestupně nebo sestupně procházet
více řezů najednou Str. 287

• V rekonstruovaných zobrazeních můžete pomocí funkce
Depth Scrolling procházet rekonstruované skeny podél osy
zobrazené ikonou pacienta (v zobrazovacím okně se nachází
vlevo dole)

• V zobrazených snímcích můžete jednotlivé řezy procházet po-
mocí funkce Slice Scrolling

Str. 287

Tlačítka možností zobrazení

Tlačítko Vysvětlení Viz

Options: Umožňuje přístup do pokročilých možností zobrazení Str. 279

Pan and Recenter: Umožňuje vycentrovat a zobrazit vertikální a hori-
zontální plány, které se mohou použít k úpravě rekonstrukčních plánů Str. 288

Recenter View: Umožňuje přenastavit pozici 3D scény v zobrazení,
pokud byla změněna funkcí panorámování Str. 288

View Types: Umožňuje vybrat požadovaný typ zobrazení (např. plány,
3D nebo objekty) Str. 79
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Tlačítko Vysvětlení Viz

View Orientation: Umožňuje změnit orientaci zobrazení Str. 78

Composing Options: Umožňuje zkontrolovat dva řezy z různých sad
snímků, které byly sloučeny Str. 81

Tlačítka pro zvětšování

Tlačítko Vysvětlení Viz

Zoom In/Out: Umožňují zvětšit nebo zmenšit daný snímek Str. 289

Full Screen: Zobrazí stávající snímek přes celou obrazovku Str. 77

Tlačítka pro windowing

Tlačítko Vysvětlení Viz

Windowing: Umožňuje v zobrazených snímcích nastavit rozlo-
žení sytosti šedé barvy Str. 290

Advanced Windowing: Ve vybraném snímku umožňuje pokro-
čilé nastavení sytosti šedé barvy, rozložení Hounsfieldových
jednotek nebo SUV 

Str. 291

Tlačítka pro měření a označování

Tlačítko Vysvětlení Viz

Measure Hounsfield Units: Umožňuje měřit Hounsfieldovy jednotky
až ve třech bodech řezu (dostupné v sadách snímků z CT) Str. 295

Measure Values: Umožňuje měřit hodnotu (např. sytosti šedé barvy
nebo SUV) až ve třech bodech řezu (dostupné u sad snímků poříze-
ných v modalitách SPECT nebo PET)

Str. 295

Measure Distances: Umožňuje v daném řezu měřit vzdálenost až
mezi třemi páry bodů Str. 297

Measure Angles: Umožňuje v daném řezu měřit úhel mezi třemi body Str. 297
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Tlačítko Vysvětlení Viz

Add/Remove Points: Umožňuje v dané sadě snímků přidat nebo od-
stranit body Str. 298

Další tlačítka

Tlačítko Vysvětlení Viz

Screenshot: Umožňuje pořídit kopii obrazovky se zobrazenými sním-
ky a dialogovými okny Str. 300

Save Treatment Plan: Uloží změny ve stávajícím léčebném plánu Str. 301

Tisk: Vytiskne finalizovaný léčebný plán Str. 247
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4.2.9 Klávesové zkratky a používání myši

Zkratky pro obecné funkce

Zkratka Funkce

Kolečko myši
Chcete-li procházet řezy po jednom dopředu ne-
bo zpět, můžete k tomu použít také šipky naho-
ru a dolů na klávesnici

Umožňuje ve zobrazených snímcích prochá-
zet řez po řezu

Kolečko myši + SHIFT
Chcete-li řezy procházet dopředu/dozadu po
třech, můžete k tomu použít také klávesy Pg
Up / Pg Dn

Umožňuje procházet řezy po třech nebo po
sedmi (v závislosti na tom, zda jste v záložce
4 Views nebo 8 Views)

Pravé tlačítko myši V zobrazení 3D umožňuje posunout objekt na-
horu, dolů, doleva nebo doprava

CTRL + levé tlačítko myši Podobně jako funkce Pan and Recenter (viz
str. 288)

CTRL + kolečko myši Zvětší nebo zmenší danou část snímku (viz
str. 289)

Dvojklik na bod uvedený v oblasti s funkcemi
Pokud v seznamu dvakrát kliknete na nějakou
trajektorii, pohled se vycentruje podle cílového
bodu dané trajektorie

Vycentruje pohled podle konkrétního bodu,
např. registračního bodu

Dvojklik na objekt nebo oblast zájmu v oblasti s
funkcemi

Vycentruje snímek tak, aby daný objekt nebo
oblast zájmu byly uprostřed

Dvakrát klikněte na označený bod na kartě Plan
Content (viz str. 90)
Když otevřete např. kartu Overview, pohledy se
vycentrují podle zvoleného bodu

Vycentrujte pohled podle označeného bodu
(viz str. 75)

Dvakrát klikněte na sadu snímků v záložce Plan
Content (viz str. 90)
Když otevřete např. záložku Overview, v
oknech se zobrazí vybraná sada snímků

Umožňuje vybrat sadu snímků, která se zo-
brazí

Klávesa Print Screen Vytvořit kopii aktuální obrazovky

CTRL + S Uložit plán

CTRL + Z Vrátit změnu

CTRL + Y Provést znovu

CTRL + 0 Resetuje zobrazení (zvětšení a střed zvětše-
ní)

CTRL + P Funguje jako tlačítko Print na liště (viz str.
247)

Zkratky v plánovacích úlohách

Plánovací úloha Zkratka Funkce

Vytvoření objektu

Klikněte pravým tlačítkem myši na
oblast, kterou chcete vymazat

Vymaže oblast vytvořenou pomocí
funkce Brush (viz str. 173)

Dvojklik v zobrazeném snímku
(Dialogové okno Band Threshol-
ding, viz str. 182)

Zaměření na OZ (oblast zájmu)
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Plánovací úloha Zkratka Funkce

Propojení snímků

Chcete-li přepínat mezi modrými a
žlutými snímky, klikněte na levé tla-
čítko myši a posuňte myš doleva/
doprava

Umožňuje přepínání mezi žlutými
a modrými snímky

Plánování registrač-
ních bodů

ALT a kliknutí levým tlačítkem myši
Uvolněním klávesy ALT a kliknutím
na levé tlačítko myši upravíte polo-
hu daného bodu

Přidá nový registrační bod

Všechny plánovací
úlohy, v nichž je k di-
spozici funkce Add/
Remove Points (viz
str. 298)

ALT a kliknutí levým tlačítkem myši
Uvolněním klávesy ALT a kliknutím
na levé tlačítko myši upravíte polo-
hu daného bodu

Přidá nový označený bod
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5 KONFIGURACE
ZOBRAZENÍ

5.1 Konfigurace jednotlivých zobrazení
5.1.1 Tlačítka pro zobrazování

Všeobecné informace

Během plánování můžete použít tlačítka dostupná v zobrazených snímcích pro nakonfigurování
různých možností zobrazení. Díky tomu můžete modifikovat jednotlivá zobrazení v záložce
Zobrazení.

Jak získat přístup k tlačítkům pro zobrazování

Krok

Klikněte na tlačítko se šipkou v levém horním rohu zobrazení.
POZNÁMKA: tlačítka pro zobrazování jsou ve výchozím stavu neaktivní.
 

Obrázek 28 

Funkčnost tlačítek

Dostupná tlačítka se různí podle toho, jaké zobrazení a jakou záložku zvolíte.

View Types (str. 79)
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View Orientation (str. 78)

Composing Options (str. 81)

Full Screen (str. 77)

Browse Slice (str. 287)

Recenter View: Umožňuje přenastavit pozici 3D scény v zobrazení, pokud byla změ-
něna funkcí panorámování

Advanced Windowing (str. 291)

Slice and Image Set Selection (str. 278)

Konfigurace jednotlivých zobrazení
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5.1.2 Celá obrazovka

Všeobecné informace

Tlačítko Full Screen je k dispozici ve všech zobrazeních a umožní vám zobrazit snímek přes
celou obrazovku.

Jak aktivovat funkci Celá obrazovka

① ②

Obrázek 29 

Kroky

1. Kliknete-li v jakémkoli zobrazení na tlačítko Full Screen, snímek se vám zobra-
zí přes celou obrazovku ①.

2. Kliknete-li na tlačítko Full Screen znovu, zobrazený snímek se vrátí do původní velikosti
②.
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5.1.3 Orientace zobrazení

Všeobecné informace

V určitých typech zobrazení můžete pomocí tlačítka View Orientation změnit orientaci daného
snímku.

Jak zvolit orientaci zobrazení

① ②

Obrázek 30 

Kroky

1.

Kliknutím na tlačítko View Orientation se vám ukážou možnosti orientace.
• Možnosti zobrazení řezů ①
• Možnosti 3D zobrazení ②

POZNÁMKA: další možnosti zobrazení řezů jsou dostupné v případě, že jste na
kartě Object Planning vytvořili objekty s vysokým rozlišením (viz str. 185).
 

2.
Zvolte orientaci.
Zobrazení se automaticky aktualizuje.

Konfigurace jednotlivých zobrazení
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5.1.4 Typy zobrazení

Všeobecné informace

V zobrazeních 3D můžete pomocí tlačítka View Types vybrat typ trojrozměrného zobrazení, které
chcete použít (roviny, 3D, objekty).
V závislosti na konfiguraci systému jsou k dispozici různé možnosti vizualizace (viz str. 95).

Jak nastavit typ zobrazení

Obrázek 31 

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko View Types zobrazíte možnosti typů zobrazení (viz str.
80).

2.

Zvolte typ zobrazení.
Zobrazení se automaticky aktualizuje.
POZNÁMKA: můžete vybrat roviny, které se mají zobrazit (axiální, koronální, sagitální), a
také se rozhodnout, zda pomocí tlačítka Options zobrazíte 3D objekty na kartě Viewing
Options (viz str. 279).
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Možnosti typu zobrazení

Možnosti

①

②

①

②
Kliknutím na tlačítko Planes zobrazíte segmentované ob-
jekty ② a rekonstruované roviny ①.
POZNÁMKA: poloha rovin se mění podle úprav, které jste
provedli v zobrazení 2D.
 

Kliknutím na tlačítko 3D se zobrazí trojrozměrný obraz celé
skenované oblasti včetně všech naplánovaných objektů.

Kliknutím na tlačítko Objects se zobrazí trojrozměrný obraz
všech naplánovaných objektů.

POZNÁMKA: možnosti pokročilejšího 3D zobrazení viz str. 95.
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5.1.5 Možnosti kompozice

Všeobecné informace

Tlačítko Composing Options vám umožní zkontrolovat dva řezy z různých datových souborů,
které byly sloučeny.
POZNÁMKA: toto tlačítko je dostupné pouze v levém horním okně a ve spodních oknech karty
Multiple Sets (kde jsou zobrazeny vzájemně si odpovídající řezy z různých datových souborů).
 

Jak nastavit možnosti kompozice

Obrázek 32 

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko Composing Options se vám ukážou dostupné možnosti.

2.

Zvolte možnost kompozice.
Zobrazení se automaticky aktualizuje.
POZNÁMKA: možnosti kompozice jsou popsány od str. 81.
 

Možnost Spy Glass

Klikněte na tlačítko Spyglass pro porovnání definované oblasti referenčního snímku (řez v
pravém horním okně) s řezem v aktuálním snímku. 

①

①

Obrázek 33 

Možnosti

Umístěte rámeček ① přes příslušnou oblast a zkontrolujte referenční a aktuální řezy srovnáním
oblasti uvnitř rámečku a na jeho okrajích.
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Možnosti

Změnit velikost rámečku můžete tak, že kurzorem myši kliknete na rámeček, tlačítko přidržíte a
rámeček změníte.

Volba Amber/Blue

Klikněte na tlačítko Amber/Blue a srovnejte detaily v celém referenčním řezu (řez v pravém
horním okně) s řezem v aktuálním zobrazení snímku. Referenční řez (žlutý) a řez v zobrazení,
kde jste provedli výběr (modrý), se zobrazí překryté.

Obrázek 34 

Možnosti

Najeďte kurzorem myši na snímek a potáhněte myš doprava, abyste zobrazili více informací o
referenčním řezu.

Potáhněte myš doleva a zobrazí se vám více informací o aktuálním řezu.

Možnost překryvu

Klikněte na tlačítko Overlay a dvě různé sady snímků se překryjí jedna přes druhou. Můžete
překrývat snímky pořízené v různých modalitách, abyste mohli zobrazit funkční data společně s
anatomickými daty (např. snímky T1 a PET). Když zvolíte tuto možnost, řez, v němž jste provedli
výběr, se překryje přes referenční řez (řez v pravém horním okně).

Obrázek 35 

Konfigurace jednotlivých zobrazení
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Možnosti

Najeďte kurzorem myši na snímek a potáhněte myš doprava, abyste zobrazili více informací o
řezu v aktuálním okně.

Potáhněte myš doleva a zobrazí se vám více informací o referenčním řezu.

POZNÁMKA: referenční řez se zobrazí vždy se stejnou intenzitou, zatímco řez ve zvoleném
zobrazení mizí zleva (neviditelný) doprava (plná intenzita).
 

Zrušení možností kompozice

Kliknutím na tlačítko Off se Composing Options deaktivují.
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5.2 Karty zobrazení snímků
5.2.1 Karta Overview

Rozvržení obrazovky

Karta Overview obsahuje přehled vybrané sady snímků.

①

② ③

④

Obrázek 36 

Č. Vysvětlení

① Sagitální zobrazení zvoleného řezu.

② Zobrazení 3D založené na zvoleném léčebném plánu.

③ Axiální zobrazení zvoleného řezu.

④ Koronální zobrazení zvoleného řezu.

Jak nastavit polohu objektu v 3D

V zobrazení 3D můžete natáčet nebo upravovat trojrozměrný model tak, abyste jej mohli sledovat
z různých stran. Možnosti zobrazení závisí na poloze kurzoru myši v daném zobrazení.

Karty zobrazení snímků
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Obrázek 37 

Poloha kurzoru myši Možnosti rotace

Střed snímku Pomocí ruky se zahnutou šipkou můžete trojrozměrný model
natáčet v kterémkoli směru

Levá, pravá, horní nebo spodní
strana snímku

Šipka ukazuje směr, ve kterém můžete trojrozměrný model
posouvat

Rohy snímku Zahnutá šipka ukazuje směr, ve kterém můžete model naklá-
nět (doleva nebo doprava)

POZNÁMKA: pomocí tlačítek View Options a View Types můžete měnit orientaci a typ
zobrazeného 3D snímku.
 

Zobrazení povrchu kosti

Pokud v oblasti s funkcemi zaškrtnete okénko Bone in 3D (nebo vyberete typ zobrazení Bone/
Vessels pro pokročilé 3D zobrazení), povrch kosti získaný pomocí snímků z CT se zobrazí
trojrozměrně ①. 
Když se okénko deaktivuje, zobrazí se standardní 3D model (s měkkou tkání) ②.

① ②
Obrázek 38 

POZNÁMKA: tato možnost je aktivní pouze tehdy, když se zvolí snímky z CT.
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5.2.2 Karty zobrazení řezů

Rozvržení obrazovky

Obrázek 39 
Karty zobrazení řezů zobrazují postupné řezy v axiální, koronální a sagitální rovině ze zvolené
sady snímků. Níže uvedený příklad ukazuje kartu 4 Views. 

Karty zobrazení snímků
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Zobrazení 8 a 9 po sobě jdoucích řezů

①

Obrázek 40 
V některých plánovacích úlohách jsou k dispozici karty 8 Views a 9 Views. V nich můžete
prohlížet objekty, které jste vytvořili v osmi nebo devíti po sobě jdoucích řezech. V záložce 8
Views můžete zobrazit objekt také v 3D zobrazení, a to tak, že kliknete přímo na levé spodní
okno. Objekt je možné natáčet libovolně kolem kterékoli osy (viz str. 84). 
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5.2.3 Karta X-ray Images

Rozvržení obrazovky

Pokud jsou mezi údaji o pacientovi nahrány také rentgenové snímky, zobrazí se to ve zvláštní
kartě X-ray Images.

① ②

Obrázek 41 

Č. Vysvětlení

① V prvním řádku je uveden typ snímku a identifikační číslo snímku (např. #1).

② V druhém řádku je uvedeno číslo aktuálního snímku v sadě snímků.

POZNÁMKA: podporovány jsou rentgenové snímky standardní a DSA.
 

Karty zobrazení snímků
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5.2.4 Záložka Multiple Sets

Všeobecné informace

Karta Multiple Sets obsahuje více sad snímků, které byly sloučeny, což vám umožní sledovat
naplánovaný obsah v různých sadách snímků zároveň. 
POZNÁMKA: zobrazit více sad snímků, i když ještě nebyly sloučeny, můžete rovněž v plánovací
úloze View and Adjustment. V dalších plánovacích úlohách, např. v úloze Object Creation, se
sady snímků musejí nejdříve sloučit a teprve potom je možné zobrazit více sad najednou.
 

Rozvržení obrazovky

①④

③ ②

Obrázek 42 

Č. Vysvětlení

①
Zobrazí řez vybraný z aktuální sady snímků.
Je to referenční řez pro řezy zobrazené v jiných oknech. Další okna zobrazují řezy ze sad
snímků sloučených s první sadou.

② Zobrazuje překrytí referenční sady snímků ① nebo jiných dostupných sad snímků, které
lze vybrat pomocí funkce Slice and Image Set Selection (viz str. 278).
Pokud nastavíte polohu řezu v jakémkoli zobrazení, např. pomocí funkce Pan and Re-
center, řezy v dalších oknech se nastaví podle toho.

③

④
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5.3 Záložka Plan Content
5.3.1 Přehled

Rozvržení obrazovky

Karta Plan Content obsahuje datový strom zobrazující sady snímků a naplánovaný obsah (např.
3D objekty, označené body, trajektorie apod.), které jsou součástí vašeho léčebného plánu.
Chcete-li rozšířit sekci datového stromu, abyste mohli zobrazit údaje o pacientovi, které jsou v
něm obsaženy, klikněte na příslušnou ikonu „+“.

①

②

Obrázek 43 

Č. Vysvětlení

①

Zobrazí adresáře (v adresářové struktuře), které obsahují veškerý naplánovaný obsah
včetně léčebného plánu (viz str. 93).
Zobrazí se také adresáře, které obsahují všechny sady snímků zahrnuté do léčebného
plánu (viz str. 91).

② V sekci Properties se zobrazují informace o sadě snímků nebo naplánovaném obsahu,
který je vybrán v ①.

Záložka Plan Content
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5.3.2 Sady snímků

Jak prohlížet a vybírat sady snímků

Na kartě Plan Content můžete prohlížet vlastnosti sad snímků a vybrat takovou sadu snímků,
kterou chcete zobrazit v jakékoli plánovací úloze.

Kroky

1. Chcete-li zobrazit dostupné sady snímků, klikněte na ikonu, která je hned ve-
dle adresáře Image sets.

2.

Danou sadu zvolíte tak, že na ni kliknete.
V sekci Properties jsou uvedeny následující infor-
mace:
• Náhled sady snímků, kterým můžete rolovat a zo-

brazit tak jednotlivé řezy.
• Informace o vybrané sadě snímků, např. o jiných

sadách snímků, s kterými byla sloučena, o moda-
litě sady snímků, její submodalitě, apod.

• Signal-to-noise Ratio: Známý parametr vypoví-
dající o kvalitě snímku. Zobrazenou hodnotu mů-
žete použít jako kritérium pro výběr sad snímků,
které jsou vhodné například pro segmentaci ob-
jektu. Čím je hodnota vyšší, tím je snímek kvalit-
nější. 

Submodalita sady snímků

Na kartě Plan Content můžete definovat submodalitu naskenovaného snímku. Navigační
program nakonfiguruje trojrozměrná zobrazení podle modality snímku.
K dispozici jsou následující submodality:
• CT: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (Frakční anizotropie DTI), ADC (Zdánlivý difuzní

koeficient DTI), BOLD (MR závislá na úrovni kyslíku v krvi)
• Nuclear Medicine: PET, SPECT

Objem objektů uvedený na pravé straně karty Plan Content závisí na použitém algoritmu a
může se lišit od očekávané hodnoty.

Jak definovat submodalitu

Obrázek 44 
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Kroky

1. Klikněte na ikonu vlastností, která je vedle požadované sady snímků, otevře se
vám dialogové okno Properties.

2. Z rozevíracího seznamu v poli Submodality vyberte submodalitu sady snímků.

3. Pro potvrzení nastavení a zavření dialogového okna klikněte na tlačítko OK.

Záložka Plan Content
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5.3.3 Naplánovaný obsah

Jak zobrazit vlastnosti naplánovaného obsahu

Vlastnosti veškerého naplánovaného obsahu v rámci plánu (např. objekty, registrační body, apod.)
můžete sledovat na kartě Plan Content.

Kroky

1. Klikněte na ikonu vedle adresáře s naplánovaným obsahem, např. na ikonu Objects.

2.

Požadovanou položku v seznamu vyberete
tím, že na ni kliknete.
V závislosti na vaší volbě se v sekci Proper-
ties zobrazí různé informace, např.:
• 3D náhled dané položky
• sada snímků, v níž je objekt vytvořen

Zkopírovat do schránky

V některých plánovacích úlohách je na záložce Plan Content pod informacemi o vlastnostech
zobrazeno tlačítko Copy to Clipboard. Díky této funkci je možné podrobnosti o objektu nebo o
objemu ROI zkopírovat do schránky Windows, např. pro přenos do externího souboru.

Jak upravit viditelnost naplánovaného obsahu

Symbol oka nacházející se vedle každé položky seznamu v datovém stromu ukazuje, zda je
naplánovaný obsah viditelný v zobrazených snímcích.

Možnosti

Otevřené oko znamená, že naplánovaný obsah je viditelný. Pokud na symbol oka kli-
knete, obsah se skryje.

Zavřené oko znamená, že naplánovaný obsah je skrytý. Pokud na symbol oka klikne-
te, naplánovaný obsah se zobrazí.

Pokud datový strom obsahuje aktivované i deaktivované položky, objeví se na horním
okraji datového stromu ikona oka, které je napůl zavřené a napůl otevřené.

Jak upravit barvu a vlastnosti naplánovaného obsahu

Prohlížet a upravovat vlastnosti naplánovaného obsahu můžete na kartě Plan Content.

Možnosti

Pokud kliknete na ikonu barev, která je hned vedle seznamu, otevře se vám dialogové
okno Select Color, v němž můžete zvolit barvu pro naplánovaný obsah (viz str. 65).
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Možnosti

Pokud kliknete na ikonu vlastností, která je hned vedle seznamu, otevře se vám dialo-
gové okno Properties, v němž můžete upravit název naplánovaného obsahu (viz str.
65).

Záložka Plan Content
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6 POKROČILÉ 3D FUNKCE
6.1 Úvod
6.1.1 Přehled

Všeobecné informace

Funkce Advanced 3D představují funkční rozšíření k funkcím Standard 3D, které jsou popsány
na str. 79. Nyní si můžete vybrat z nejrůznějších nových typů 3D zobrazení (např. mozek,
projekce s maximální intenzitou a digitální radiografie), které se nabízejí v nabídce typů 3D
zobrazení. Je-li změněn práh, tuto změnu lze ihned zobrazit ve 3D.
POZNÁMKA: dostupnost funkce Advanced 3D závisí na aktivované licenci. Na serveru iPlan
NET je tato funkce k dispozici pouze při spuštění „Advanced 3D Session“. Funkce Standard 3D je
k dispozici i tehdy, jestliže pro funkci Advanced 3D neexistuje licence nebo pokud tato funkce
není k dispozici.
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6.2 Pokročilé 3D zobrazení
6.2.1 Typy zobrazení

Všeobecné informace

V rámci 3D View vyberte nabídku View Types. Pro další možnosti zobrazování viz
str. 79.

O typech zobrazení

Zobrazení Advanced 3D nabízí další typy 3D zobrazení v závislosti na modalitě aktuálně
zvoleného datového souboru. Typy zobrazení 3D lze vybrat z rozevírací nabídky v okně zobrazení
3D. Název typu zobrazení se nachází vždy vedle ikony. Mezi těmito možnostmi zobrazení můžete
snadno přepínat.

① ②

Obrázek 45 

Č. Možnosti typu zobrazení

① Sady snímků z CT

② Sady snímků z MR

Pokročilé 3D zobrazení
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Možnosti typu pokročilého 3D zobrazení

Ikona Typ zobrazení Vysvětlení

Planes

• Zobrazí se rekonstrukce rovin pomocí axiálních, koronálních a sa-
gitálních zobrazení ze sady snímků.

• Roviny lze zapínat a vypínat v dialogovém okně Viewing Options
(viz str. 280).

• Přístupné u sad snímků z CT, MR, PET a dalších modalit.
• Pro tento typ zobrazení je k dispozici prahování typu Bone a

Skin.
• U tohoto typu zobrazení nejsou k dispozici možnosti Clipping

Range a Cubic Cut.
POZNÁMKA: poloha rovin se mění podle úprav provedených v zo-
brazení 2D (např. zobrazení středu axiálního, koronálního nebo sa-
gitálního řezu).
 

Object

• Zobrazí se trojrozměrný obraz všech naplánovaných objektů.
• Pokud byl segmentován Cerebrum (typ struktury „Cerebrum“),

zobrazí se jako jakýkoli jiný objekt v tomto typu zobrazení. Tran-
sparentnost lze ovládat pomocí posuvníku v dialogovém okně
Properties.

• Přístupné u sad snímků z CT, MR, PET a dalších modalit.
• S tímto typem zobrazení není k dispozici prahování.
• U tohoto typu zobrazení nejsou k dispozici možnosti Clipping

Range a Cubic Cut.

Cerebrum

• Zobrazuje pokročilou 3D vizualizaci mozku v rámci 3D zobrazení.
Tato funkce je dostupná poté, co byl vytvořen objekt typu Cere-
brum (např. pomocí funkce autosegmentace, je-li k dispozici).

• Přístupné u sad snímků z CT, MR, PET a dalších modalit. Vybra-
ná sada snímků musí obsahovat sadu obsahující segmentovaný
mozek, nebo s ní musí být sloučena, jinak nebude pro vybranou
sadu snímků tento typ zobrazení nabízen.

• S tímto typem zobrazení není k dispozici prahování.
• Pro tento typ zobrazení jsou k dispozici možnosti Cubic Cut a

Clipping Range.
• Více informací o tvorbě objektu Advanced 3D Cerebrum zjistíte

v autosegmentaci (je-li dostupná):
- Vytvořte New Object, pro který na záložce Single Object /

Multiple Objects vyberete v nabídce Structure Type položku
Cerebrum.

- Pro pokročilou funkci Cerebrum nejsou k dispozici žádné mo-
žnosti výběru barev či nastavení transparentnosti. Zvolená bar-
va mozku se zobrazí pouze tehdy, jestliže se použije typ zobra-
zení Objects.

• Je možné, že budete chtít zobrazit vytvořený objekt typu Cere-
brum jako standardní objekt pomocí typu zobrazení Objects (vy-
pněte objekt Advanced 3D Cerebrum), pokud objekt typu Cere-
brum není dostatečně podrobný nebo nepostačuje vašim
potřebám kvůli:
- artefaktům zobrazení (např. artefaktům 3D renderování, jako

jsou hnědé skvrny),
- datovým omezením (např. nízkému rozlišení nebo kontrastu),
- segmentačním nepřesnostem.
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Ikona Typ zobrazení Vysvětlení

Cerebrum +
Bone Overlay

• Zobrazuje speciální obraz mozku obklopeného strukturovanou si-
luetou kosti.

• Přístupné se sadou snímků z CT.
• S tímto typem zobrazení není k dispozici prahování.
• Pro tento typ zobrazení jsou k dispozici možnosti Cubic Cut a

Clipping Range.
POZNÁMKA: při použití funkcí Clipping Range a Cubic Cut zůstá-
vá vrstva se siluetou kosti intaktní.
 

Možnosti typu pokročilého 3D zobrazení - pokračování

Ikona Typ zobrazení Vysvětlení

Cerebrum +
Skin Overlay

• Zobrazuje speciální obraz mozku obklopeného strukturovanou si-
luetou kůže.

• Přístupné se sadou snímků z MR.
• S tímto typem zobrazení není k dispozici prahování.
• Pro tento typ zobrazení jsou k dispozici možnosti Cubic Cut a

Clipping Range.
POZNÁMKA: při použití funkcí Clipping Range a Cubic Cut zůstá-
vá vrstva se siluetou kůže intaktní.
 

Bone/Vessels

• Umožňuje prohlížení cév a kostních struktur v 3D.
• Přístupné se sadou snímků z CT.
• Pro tento typ zobrazení je k dispozici prahování typu Bone a Ve-

ssels Highlighting.
• Pro tento typ zobrazení jsou k dispozici možnosti Cubic Cut a

Clipping Range.
POZNÁMKA: pokud nepoužijete data z CT Angio nebo CT Con-
trast, mohou se cévní struktury zobrazovat nedostatečně. Pokud to-
mu tak je, nastavte práh Vessel Highlighting na 0 %, aby se cévy
nezvýrazňovaly.
 

Bone/Vessels
+ Skin Over-
lay

• Poskytuje siluetu kosti a kůže v zobrazení 3D.
• Přístupné se sadou snímků z CT.
• Pro tento typ zobrazení je k dispozici prahování typu Bone, Skin

a Vessels Highlighting.
• Pro tento typ zobrazení jsou k dispozici možnosti Clipping Ran-

ge nebo Cubic Cut.

Skin

• Zobrazuje konstrukci 3D snímku kožního povrchu.
• Přístupné se sadami snímků z CT, MR a dalších modalit.
• Pro tento typ zobrazení je k dispozici prahování typu Skin.
• Pro tento typ zobrazení jsou k dispozici možnosti Clipping Ran-

ge a Cubic Cut.

Digital Radio-
graphy (DRR)

• Umožňuje prohlížení digitálně rekonstruovaných radiografických
zobrazení v 3D.

• Přístupné se sadou snímků z CT.
• S tímto typem zobrazení není k dispozici prahování.
• Pro tento typ zobrazení je k dispozici funkce Clipping Range, ale

není k dispozici funkce Cubic Cut.

Pokročilé 3D zobrazení
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Ikona Typ zobrazení Vysvětlení

Vessels

• Zobrazuje pouze cévy v rámci zobrazení 3D.
• Přístupné se sadou snímků z MR.
• Pro tento typ zobrazení je k dispozici funkce Vessels Highligh-

ting.
• Pro tento typ zobrazení jsou k dispozici možnosti Clipping Ran-

ge a Cubic Cut.
POZNÁMKA: pokud nepoužijete data z MR Angio nebo MR Con-
trast, mohou se cévní struktury zobrazovat nedostatečně. Pokud to-
mu tak je, je třeba upřednostnit jiné typy (např. roviny).
 

Maximum In-
tensity Pro-
jection (MIP)

• Umožňuje vizualizaci objemu u 3D dat, kde se voxely s maximální
intenzitou projikují ve směru zobrazení ve vizualizační rovině.

• K dispozici se sadami snímků z CT, MR, PET a dalších modalit.
• S tímto typem zobrazení není k dispozici prahování.
• Pro tento typ zobrazení je k dispozici funkce Clipping Range, ale

není k dispozici funkce Cubic Cut.
POZNÁMKA: chcete-li na CT snímcích zobrazit cévy, musí se
odříznout kost. To lze provést prostřednictvím nabídky Options >
3D Clipping a výběrem možnosti Clipping a poté uzpůsobením
hraničního pole, které je umístěno v zobrazení.
 

Další varování ohledně typů pokročilého 3D zobrazení

Při renderování 3D se v závislosti na rozlišení snímku, kontrastu a individuálních
anatomických poměrech u pacienta nemusí zobrazovat kritické anatomické poměry, nebo
mohou být maskované. Struktury renderované v 3D se musí vždy ověřit v rekonstrukcích
2D nebo na původních řezech, pro další informace viz str. 100.

POKROČILÉ 3D FUNKCE
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6.2.2 Paralelní 2D / 3D zobrazení

Všeobecné informace

Poloha středu 2D zobrazení se v rekonstrukcích 2D nebo na řezech zobrazuje jako 2D modrý/
žlutý nitkový kříž ② a současně se v zobrazení 3D zobrazuje malý modrý 3D křížek ① (se třemi
osami) (např. pokud je aktivováno tlačítko ikony Pan and Recenter nebo při stisknutí klávesy Ctrl
za účelem aktivace obdobných funkcí). Další možnosti vycentrování zobrazení, viz str. 288.

Jak docílit středu 2D zobrazení

②

①

Obrázek 46 
Malý modrý 3D nitkový křížek ① lze získat takto:

Možnosti

Klikněte na ikonu Pan and Recenter.

Stiskněte a podržte klávesu Ctrl na klávesnici.

POZNÁMKA: malý modrý 3D nitkový křížek ① je vidět pouze tehdy, když je stisknutá klávesa Ctrl.
 

Pokročilé 3D zobrazení
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6.3 Pokročilé 3D prahování
6.3.1 Přehled

Všeobecné informace

U Advanced 3D Thresholding je práh definován interaktivně za pomoci nastavitelných
posuvníků umístěných v renderovaném 3D zobrazení. Další informace o funkci 3D Thresholding
viz str. 101.

Jak používat 3D prahování

V tomto zobrazení lze kromě funkce Vessels Highlighting vybrat prahování pro Bone a Skin.

Obrázek 47 

Kroky

1.

Kliknutím na tlačítko Windowing aktivujete posuvník prahu v okně 3D zo-
brazení.
POZNÁMKA: pro všechny typy zobrazení nejsou k dispozici všechny mo-
žnosti prahů (viz str. 96).
 

2.

Umístěte ukazatel myši na preferovaný posuvník v rámci zobrazení 3D:
• Prahování Skin změní zobrazený kožní povrch (např. v typu zobrazení Skin).
• Prahování Bone změní zobrazený kostní a cévní povrch (např. v typu zobrazení Bone/

Vessels).
• Funkce Vessels Highlighting zvyšuje / snižuje procento červeného zabarvení (např. v

typu zobrazení Bone/Vessels).

3.

Podržte levé tlačítko myši; posunutím posuvníku doleva, resp. doprava se sníží, resp.
zvýší práh / zvýraznění.
POZNÁMKA: chcete-li funkci Vessels Highlighting (červené zabarvení) vypnout, nastav-
te práh na 0 %.
 

Pokud je zvýraznění cév nedostatečné nebo nepřesné, může analýza na základě struktury a
zvýraznění cév poskytovat nesprávné výsledky. Zvýraznění cév zobrazené v 3D musí být
ověřeno v zobrazeních 2D (axiální, koronální a sagitální rekonstrukce).

Funkce 3D prahování

Možnosti prahování

Skin Upravuje práh Skin na upřednostňovanou úroveň znázornění kůže.

POKROČILÉ 3D FUNKCE
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Možnosti prahování

Bone

Upravuje práh Bone na upřednostňovanou úroveň znázornění kost-
ních a cévních povrchů.
POZNÁMKA: úpravou Bone/Vessels se také uzpůsobuje velikost cév-
ního povrchu, který bude vidět.
 

Vyberte možnost Vessels Highlighting a pomocí posuvníku upravte
červené zvýraznění cév.

Vessels Highlighting Upravuje funkci Vessels Highlighting na upřednostňovanou úroveň
znázornění cév.

POZNÁMKA: v typech zobrazení Cerebrum, Cerebrum + Bone Overlay a Cerebrum + Skin
Overlay neexistuje žádná možnost úpravy prahů pro mozek.
 

Pokročilé 3D prahování
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6.4 Pokročilé 3D ořezání
6.4.1 Přehled

Všeobecné informace

Funkce Standard 3D umožňuje ořezat kost nebo kůži tak, jak se zobrazuje v typu zobrazení 3D,
zatímco funkce Advanced 3D umožňuje ořezat mozek, jak se zobrazuje v typu zobrazení
Cerebrum, Cerebrum + Skin Overlay a Cerebrum + Bone Overlay. Další informace viz str. 96.
Pro funkce Standard 3D a Advanced 3D je nutno definovat v dialogovém okně Viewing Options
krychlový výřez a rozsah ořezu (viz str. 279). Pokud se nenacházíte v typu zobrazení Cerebrum,
žádný jiný vytvořený objekt se neořezává ani nevyřezává.
POZNÁMKA: u typů zobrazení Cerebrum se v rovinách, které vznikly ořezáním, zobrazí
rekonstrukce ze sady snímků, ve které byl mozek původně vygenerován, namísto aktuálně
zvolené sady snímků.
 

Obrázek 48 

POKROČILÉ 3D FUNKCE
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7 LOKALIZACE
7.1 Úvod
7.1.1 Přehled

Všeobecné informace

V plánovací úloze Localization můžete přiřadit lokalizátor vybrané sadě snímků a provést
stereotaktickou lokalizaci. Stereotaktická lokalizace vygeneruje souřadnicový systém specifický
pro hlavový rám, takže je možné vypočítat nastavení oblouku pro plánovanou trajektorii.

Stereotaktická lokalizace se musí provést před plánováním trajektorií nebo objektů v sadě
snímků a před provedením propojení snímků. V opačném případě dojde k odstranění všech
dříve provedených sloučení snímků. Ostatní dříve naplánované trajektorie a objekty se
neodstraní, ale mohou se změnit. K tomu dochází v důsledku toho, že lokalizace změní
objem datového souboru, tj. řezy budou přerovnány.

Hardware

Pravidelně pečlivě kontrolujte přesnost vašeho lokalizačního hardwaru.

Lokalizace je možná pouze v kombinaci s plně funkčním hardwarem. Pokud je lokalizační
hardware vadný nebo poškozený nebo pokud je nesprávná geometrie tyčí (viz str. 123),
může dojít k selhání lokalizace nebo k nesprávným výsledkům.

Podporované snímky

Různé modality snímků, které způsobují zkreslení snímků (jako například datové soubory MR
EPI) nebo nesprávné znázornění značek tyče (v důsledku malého kontrastu) nelze správně
lokalizovat.
POZNÁMKA: informace o ověřování snímkových dat najdete na str. 58.
 

LOKALIZACE
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7.1.2 Průvodce prováděním lokalizace

Všeobecný pracovní postup

Pracovní postup

1. Vyberte sadu snímků (viz str. 108).

2. Vyberte kombinaci lokalizátoru a hlavového rámu a lokalizujte sadu snímků pomocí funk-
ce Assign Localizer...

3.
Ověřte každý řez v hlavním pohledu (výběrem jednotlivých řezů v katalogovém zobraze-
ní). Jako vodítko pro ověření použijte barevné kódování řezů (viz str. 110).
Po ověření pokračujte další plánovací úlohou.

Pokud se nepodařilo řezy úspěšně lokalizovat (viz str. 112):

Pracovní postup

1.
Chcete-li ignorovat řezy, které jsou umístěny mimo geometrii lokalizačních tyčí (a proto se
je nepodařilo lokalizovat), vyberte příslušné řezy a klikněte na Ignore.
Tím se lokalizují řezy na základě jejich polohy vůči nejbližšímu lokalizovanému řezu.

2. Chcete-li opakovat proces lokalizace, klikněte na Localize.

Pokud zbývají ještě nějaké nelokalizované řezy (viz str. 113):

Pracovní postup

1. Pomocí tlačítka Add New přidáte manuálně značky tyčí do řezů, kde se nepodařilo dete-
kovat všechny značky tyčí.

2. Chcete-li opakovat proces lokalizace, klikněte na Localize.

3.
Je-li to nutné, pomocí funkce Position přemístěte značky tyčí, které byly detekovány s ní-
zkou přesností nebo v nesprávné poloze.
Značka tyče s nejhorší lokalizací se zobrazí žlutě.

4. Chcete-li opakovat proces lokalizace, klikněte na Localize.

Pokud nelze řezy lokalizovat manuálně v důsledku například nedostačující definice značky tyče
(viz str. 112):

Pracovní postup

1. Pomocí tlačítka Ignore ignorujete vložené řezy (pokud to není kontraindikováno, viz str.
112).

2. Chcete-li opakovat proces lokalizace, klikněte na Localize.

Neúspěšná lokalizace

Pokud se nepodařilo lokalizovat žádné řezy:

Kroky

1. Zkontrolujte přiřazený lokalizátor.

2. Pokud byl zvolen nesprávný lokalizátor, přiřaďte správný lokalizátor a opakujte lokalizaci.

3. Pokračujte podle kroků popsaných na str. 106.

Pokud byl přiřazen správný lokalizátor, a přesto nelze lokalizovat žádné řezy, zkontrolujte
nastavení windowingu a proveďte manuální lokalizaci dvou řezů.

Úvod

106 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



Kroky

1. Kliknutím na tlačítko Advanced windowing se vám otevře dialogové okno
Windowing (viz str. 291).

2.
Upravte levou a pravou prahovou hodnotu, aby byly všechny tyče jasně viditelné, s mini-
mem artefaktů.
POZNÁMKA: levá a pravá prahová hodnota by měly být stejné.
 

3. Pro potvrzení nastavení a zavření dialogového okna klikněte na tlačítko OK.

4. Klikněte na tlačítko Localize.

Pokud byl přiřazen správný lokalizátor, a přesto nelze lokalizovat žádné řezy, proveďte manuální
lokalizaci dvou řezů.

Kroky

1. Pro potvrzení nastavení a zavření dialogového okna klikněte na tlačítko OK.

2. Klikněte na tlačítko Localize.

3.
Pokud se nepodařilo lokalizovat žádné řezy, vyberte jeden řez v horní části lokalizátoru a
lokalizujte jej manuálně umístěním značek tyčí. Stejný postup opakujte i pro druhý řez v
dolní části lokalizátoru.

4. Klikněte na tlačítko Localize.

POZNÁMKA: pokud se stále nedaří lokalizovat řezy, kontaktujte podporu společnosti Brainlab.
 

LOKALIZACE

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 107



7.2 Lokalizace sady snímků
7.2.1 Výběr sady snímků a přiřazení lokalizátoru

Všeobecné informace

Prvním krokem v provádění lokalizace je přiřazení lokalizátoru. Ten představuje souřadnicový
systém pro sadu řezů. Dostupné lokalizátory jsou uvedeny na str. 115.

Jak lokalizovat sadu snímků

Kroky

1. Vyberte sadu snímků z pole Image Sets v ob-
lasti s funkcemi.

2. Klikněte na tlačítko Assign Localizer...

3.

Vyberte kombinaci lokalizátoru a hlavového rá-
mu z dialogového okna Localizer. Přitom zkon-
trolujte, zda jste vybrali stejnou kombinaci, která
byla použita při skenování. 

4. Kliknutím na tlačítko OK lokalizujete první sadu snímků.

Pro lokalizaci musíte vybrat správnou kombinaci lokalizátoru/hlavového rámu. Pokud
vyberete nesprávnou kombinaci (například správný lokalizátor, ale nesprávný hlavový
rám), budou všechny řezy úspěšně lokalizovány, ale následný souřadnicový systém bude
nesprávný.

Export třetích stran

Pro usnadnění následného exportu byste měli vybrat volbu No Localizer. Tím vrátíte změny
vzdálenosti řezu na původní a orientace řezu, k nimž dochází v důsledku lokalizace.

Lokalizace sady snímků
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7.2.2 Výsledek lokalizace

Zpráva o stavu lokalizace

Program lokalizuje dostupné řezy a zobrazí zprávu o stavu lokalizace.

Obrázek 49 

Krok

Kliknutím na OK otevřete hlavní obrazovku.

Hlavní obrazovka po lokalizaci

①

②

④⑤

③

Obrázek 50 

LOKALIZACE
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Popis obrazovky

Č. Zobrazení Vysvětlení

① Katalogové

V závislosti na výsledcích lokalizace rozlišujeme různé barvy řezů:
• Zelená: Řez byl úspěšně lokalizován.
• Žlutá: Řez byl lokalizován, ale přesnost lokalizace je nízká v důsledku

jedné nebo více nesprávně umístěných značek tyčí, nízké kvality snímku
nebo nepřesné geometrie lokalizátoru.

• Červená: Řez se nepodařilo lokalizovat. To může mít několik důvodů,
například detekci příliš malého počtu tyčí.

② Hlavní

Znázorňuje aktuálně vybraný řez v katalogovém zobrazení. Je zde ozna-
čen přiřazený lokalizátor a hlavový rám (pravý horní roh) a to, zda se řez
snímku podařilo lokalizovat (levý dolní roh).
Barvy značky tyče:
• Zelená: Lokalizované značky tyčí.
• Žlutá: Značky tyčí s nejhoršími výsledky lokalizace.
• Modrá: Označuje, že se podařilo lokalizovat pouze některé značky tyčí.

③ Oblast s
funkcemi Pomocí funkcí můžete upravovat lokalizaci dle potřeby.

④ Zvětšené 

Ukáže zvětšené zobrazení oblasti vyznačené modrým ob-
délníkovým obrysem v hlavním zobrazení. Pomocí tohoto
zobrazení si můžete lépe prohlédnout polohu konkrétní
značky tyče.
Chcete-li zvětšit jinou oblast, klikněte na tlačítko Zvětšení
přesunu a přetáhněte obdélník na požadované místo.
POZNÁMKA: zvětšené zobrazení se při přidání nebo umí-
stění značek tyčí automaticky přesune.
 

⑤ 3D

Zobrazení všech detekovaných značek tyčí v řezu ve 3D.
Pomocí tohoto zobrazení můžete ověřit geometrii tyčí lokalizátoru a identi-
fikovat řezy s nesprávně umístěnými značkami tyčí. Značky tyčí by se měly
rekonstruovat v podobě rovné čáry.

Ověření lokalizace

Pečlivě vizuálně ověřte obsah jednotlivých zobrazení, aby se zajistila úspěšnost lokalizace.

Zkontrolujte, zda byly jednotlivé řezy správně lokalizovány (například pomocí zobrazení
3D). I když program ukazuje, že byl řez úspěšně lokalizován (v katalogovém zobrazení bude
znázorněn zeleně), je nutno tento řez zkontrolovat. Uspořádání tyčí může být například
správné, ale v důsledku artefaktů může být geometrie tyčí jako celku zkreslená.

Polohy značek tyčí

Pokud se pro CT skeny používá naklonění gantry nebo pokud je sken šikmý (MR), musí řezy
snímků stále protínat tyče lokalizátoru v kolmém úhlu. Přijatelné naklonění gantry nebo úhly
zkosení najdete v pokynech pro skenování.

Jak změnit orientaci

3D orientace zobrazené geometrie lokalizátoru je vyznačena ikonou pacienta v dolní levé části
zobrazení. Je-li to nutné, můžete orientaci změnit.

Lokalizace sady snímků
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Kroky

1. Umístěte ukazatel myši na ikonu pacienta.

2. Podržte levé tlačítko myši a pohybujte ukazatelem myši, dokud nedosáhnete požadované
orientace.

POZNÁMKA: správné umístění značek tyčí závisí na vybraném stereotaktickém lokalizátoru.
 

Další kroky

Možnosti

Pokud byla sada snímků úspěšně lokalizována, pokračujte dalšími kroky plánování – klikněte na
Go to... nebo Next v oblasti Navigator.

Pokud nebyly všechny řezy úspěšně lokalizovány, použijte lokalizační funkce (viz str. 112) a
opravte lokalizaci manuálně.
POZNÁMKA: můžete rovněž pokračovat lokalizačním pracovním postupem, který najdete na str.
106.
 

LOKALIZACE
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7.3 Lokalizační funkce
7.3.1 Ignorování řezů

Kdy ignorovat řezy

Funkce Ignore vám umožňuje lokalizovat řezy s nedostatečnou definicí značky tyče. Sem patří
řezy, pro které nelze ani manuálně umístit značky tyčí (viz str. 113). Když takové řezy ignorujete,
provede se jejich lokalizace na základě relativní polohy vůči nejbližšímu lokalizovanému řezu.
Funkce Ignore neodstraní řezy z lokalizace.
POZNÁMKA: funkce Ignore je kontraindikována, pokud používáte skeny, během nichž se pacient
pohyboval, což mělo za následek skenování anatomie pacienta v nepravidelných polohách řezů.
Program není schopen tyto nepravidelnosti rozpoznat.
 

Ignorované řezy datového souboru mohou vést k nepřesné lokalizaci v důsledku toho, že
se pro lokalizaci nepoužijí všechny dostupné informace o značkách tyčí. Uživatel se musí
ujistit, že lokalizuje maximální možné množství řezů, aby byla přesnost lokalizace každého
řezu co největší. Ignorujte pouze řezy, které nelze lokalizovat manuálně.

Jak ignorovat jednotlivé řezy

Kroky

1. Vyberte řez v katalogovém zobrazení.

2.
Klikněte na Ignore.
Výsledek lokalizace se aktualizuje a barva řezu v katalogovém zobrazení se změní z čer-
vené/žluté na šedou.

Jak ignorovat více po sobě následujících (vložených) řezů

Kroky

1.
Stiskněte klávesu SHIFT na klávesnici a vyberte první řez, který chcete ignorovat.
Držte klávesu SHIFT stisknutou a vyberte další řez, který se má ignorovat.

2.

Klikněte na Ignore. Vybrané řezy a všechny řezy, které se nachází mezi nimi, budou při
lokalizaci ignorovány.
Výsledek lokalizace se aktualizuje a barva řezu v katalogovém zobrazení se změní z čer-
vené/žluté na šedou.

Hardware lokalizátoru

Lokalizace je možná pouze v kombinaci se spolehlivým hardwarem. Pokud je hardware
lokalizátoru vadný například v důsledku bublinek v tyčích, lokalizace nebude možná.

Lokalizační funkce
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7.3.2 Přidání a umístění značek tyčí

Kdy přidat nebo umístit značky tyčí

Značky tyčí můžete do řezu přidat manuálně, pokud program nedokáže lokalizovat řez v důsledku
nedostatečného počtu detekovaných značek tyčí z důvodu např. bublinek v tyčích, nepříznivých
parametrů skenování nebo váhování T1/T2.
Pokud řez nebyl lokalizován kvůli nesprávnému nebo nepřesnému umístění značek tyčí, můžete
značky tyčí ve vybraném řezu snímku přemístit.

Jak přidávat značky

Kroky

1. Vyberte požadovaný řez v katalogovém zobrazení a klikněte na tlačítko Add New.

2. Kliknutím na řez vložte značku tyče.

3. Kliknutím do zvětšeného pohledu dolaďte umístění značky dle potřeby.

4. Tímto způsobem pokračujte, dokud nepřidáte požadované množství značek tyčí.

POZNÁMKA: funkce Add New se deaktivuje, když dojde k přidání dostatečného počtu značek.
 

Jak umístit značky tyčí

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Position.

2. Přidržte levé tlačítko myši a přetáhněte vybranou značku tyče do požadované polohy.

Jak opakovat lokalizaci řezu snímku

Krok

Po manuální změně značek tyčí klikněte na tlačítko Localize.

POZNÁMKA: program zobrazí v dolní části oblasti s funkcemi informaci o tom, zda je lokalizace
nutná či nikoli.
 

LOKALIZACE
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8 STEREOTAKTICKÉ
LOKALIZÁTORY

8.1 Geometrie značek tyčí
8.1.1 Přehled

Všeobecné informace

Počet značek tyčí a jejich geometrie se mohou lišit v závislosti na typu stereotaktického
lokalizátoru, který vyberete (viz str. 108) a na modalitě a orientaci skenování.
Tabulky v této sekci poskytují informace o geometrii značek tyčí pro váš lokalizátor.

STEREOTAKTICKÉ LOKALIZÁTORY
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8.1.2 Lokalizátor Brainlab

Lokalizátor CT/rentgenu společnosti Brainlab

Modalita/orientace skenová-
ní

Geometrie značek tyčí

CT/axiální

Geometrie značek tyčí
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8.1.3 Lokalizátory Leksell

Ukazatele souřadnic MR/CT Leksell

Modalita/orientace skenová-
ní

Geometrie značek tyčí

MR/koronální

MR/sagitální

MR/axiální (včetně zadní des-
ky)

MR/axiální (bez zadní desky)

CT/axiální

STEREOTAKTICKÉ LOKALIZÁTORY
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8.1.4 Lokalizátory Radionics

Radionics BRW-LR

Modalita/orientace skenová-
ní

Geometrie značek tyčí

CT/axiální

Radionics UCLF/Luminant

Modalita/orientace skenová-
ní

Geometrie značek tyčí

CT a MR/axiální

MR/koronální

MR/sagitální

Geometrie značek tyčí
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Radionics MRIA-2-LF

Modalita/orientace skenová-
ní

Geometrie značek tyčí

MR/axiální

MR/koronální

MR/sagitální

STEREOTAKTICKÉ LOKALIZÁTORY
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8.1.5 Lokalizátory Fischer

Fischer rev. A

Modalita/orientace skenová-
ní

Geometrie značek tyčí

CT/axiální (horní montáž)

CT/axiální (dolní montáž)

Fischer rev. O

Modalita/orientace skenová-
ní

Geometrie značek tyčí

CT/axiální (dolní montáž)

Fischer rev. U

Modalita/orientace skenová-
ní

Geometrie značek tyčí

CT a MR/axiální (včetně
přední desky)

Geometrie značek tyčí
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Modalita/orientace skenová-
ní

Geometrie značek tyčí

CT a MR/axiální (bez přední
desky)

STEREOTAKTICKÉ LOKALIZÁTORY
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Geometrie značek tyčí
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9 PODPOROVANÉ
OBLOUKOVÉ SYSTÉMY

9.1 Stereotaktický systém Brainlab
9.1.1 Nastavení obloukového systému

Všeobecné informace

Rozsah měřítek S1, S2, S3, S5 a S6, podporovaných systémem iPlan, je omezený v závislosti na
mechanických omezeních obloukového systému.
Chirurg musí zajistit mechanickou stabilitu fixačních mechanismů.
Doporučujeme používat měřítka pouze v rozsahu, v jakém jsou uvedena v tabulce. Pokud byste
potřebovali větší rozsah, kontaktujte podporu společnosti Brainlab. 

Doporučené rozsahy

Měřítko Umístění Rozsah

S1
Pravítko se stupnicí v
milimetrech, přiložené k
hlavovému rámu

65P...90A [mm] pro laterální levou montáž
90P...65A [mm] pro laterální pravou montáž
90R...65L [mm] pro přední montáž

S2 Měřicí trubice se stupni-
cí v mm

5R...90L [mm] pro laterální levou montáž
90L...5R [mm] pro laterální pravou montáž
5P...90A [mm] pro přední montáž

S3 Vertikální měřítko ve
tvaru Z 0...85 mm

S5 Obloukový úhloměr 22°...120°

S6 Kruhový úhloměr 0°...360°

POZNÁMKA: použitelný rozsah měřítek může být omezen buď hlavou pacienta, nebo ostatními
součástmi obloukového systému, jako například sloupky z uhlíkových vláken.
 

PODPOROVANÉ OBLOUKOVÉ SYSTÉMY
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Možnosti montáže

Možnost Ilustrace

Laterální levá

Přední

Laterální pravá

POZNÁMKA: další informace k nastavení stereotaktického oblouku Brainlab naleznete v
Klinické příručce pro uživatele stereotaktického oblouku.
 

Protože je lokalizátor Brainlab univerzálním nástrojem, který lze používat i v kombinaci s
jinými aplikacemi, například v radiochirurgii, mohou se rozsahy oblouku a lokalizátoru lišit.
Proto cíle, plánované v lokalizovatelné oblasti, nemusí být s použitím stereotaktického
oblouku Brainlab přístupné. Zkontrolujte prosím, zda se cíl nachází v rozsahu oblouku.
Lokalizátor musí být namontován tak, aby byl cíl přístupný, tj. přibližně 0...80 mm nad
základní deskou lokalizátoru.

Stereotaktický systém Brainlab
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9.2 Mikro-stereotaktické systémy Elekta Leksell
9.2.1 Přehled

Všeobecné informace

Podpora plánu iPlan:
• Stereotaktický oblouk Leksell Standard
• Stereotaktický oblouk Leksell Multi Purpose, namontovaný na hlavový rám Leksell G-Frame

Headring. 
POZNÁMKA: standardně je použit stereotaktický oblouk Leksell Multi Purpose. Chcete-li raději
používat stereotaktický oblouk Leksell Standard, kontaktujte podporu společnosti Brainlab.
 

Hlavový rám Leksell G-Frame Headring

Hlavový rám Leksell G-Frame Headring musí být na hlavě pacienta orientován tak, aby
snímatelná přední část (přední díl rámu) směřovala k přední části hlavy pacienta.
Jiné orientace nejsou systémem iPlan podporovány.

PODPOROVANÉ OBLOUKOVÉ SYSTÉMY
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9.2.2 Stereotaktický oblouk Leksell Standard

Všeobecné informace

Stereotaktický oblouk Standard musí být vždy namontován tak, aby měřítko X, vyryté na oblouku,
směřovalo k pravé straně rámu, a tudíž k pravé straně hlavy pacienta. Tato montážní poloha je
vyobrazena v tabulce.
Jediná montážní poloha stereotaktického oblouku Standard, podporovaná systémem iPlan, je
laterální pravá poloha. Ostatní montážní polohy nejsou podporovány.
Ačkoli je obrácená montáž oblouku (vyryté měřítko X směřující k levé straně rámu, takže měřítko
X oblouku se shoduje s měřítkem X rámu) mechanicky možná a v některých případech výhodná,
systém iPlan tuto možnost nepodporuje.
Další informace najdete v příručce dodávané výrobcem oblouku.

Montáž oblouku Leksell Standard

Možnost Ilustrace

Laterální pravá
(měřítko X/Y - viz šipku)

Mikro-stereotaktické systémy Elekta Leksell
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9.2.3 Stereotaktický oblouk Leksell Multi Purpose

Doporučené rozsahy

Měřítko Rozsah

X 40...160 mm

Y 25...175 mm

Z 65...160 mm

Obloukový úhloměr 0°...167°

Kruhový úhloměr 0°...360°

O montážních polohách

Montážní poloha pro stereotaktický oblouk Leksell Multi Purpose je strana, kde lze přečíst měřítko
X a Y.
V laterální pravé poloze (viz tabulku) například měřítka směřují k pravé straně rámu a k hlavě
pacienta.

Pozice Poznámka

Sagitální přední Měřítko Y oblouku se shoduje s měřítkem Y rámu.
Proto je nutno v případě sagitální přední a sagitální zadní mon-
táže přečíst hodnotu Y. Sagitální zadní

Laterální levá Měřítko X oblouku se shoduje s měřítkem X rámu.
Proto je nutno v případě laterální levé a laterální pravé montáže
přečíst hodnotu X.Laterální pravá

Možnosti montáže oblouku Leksell Multi Purpose

Možnost Ilustrace

Laterální levá
(měřítko X/Y - viz šipku)

Laterální pravá
(měřítko X/Y - viz šipku)

PODPOROVANÉ OBLOUKOVÉ SYSTÉMY
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Možnost Ilustrace

Sagitální přední
(měřítko X/Y - viz šipku)

Sagitální zadní
(měřítko X/Y - viz šipku)

Obloukový systém Radionics CRW ASL
Nastavení obloukového systému

Doporučené rozsahy oblouků

Měřítko Rozsah

Přední – zadní -100...100 mm

Laterální -100...100 mm

Vertikální -67...65 mm

Obloukový úhloměr 60°...0°...60°

Kruhový úhloměr -30°...90°...-30°

Možnosti montáže

Možnost Ilustrace

Přední nebo zadní nosič son-
dy (ložiskové kroužky jsou v
levo-pravé poloze)

Mikro-stereotaktické systémy Elekta Leksell
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Možnost Ilustrace

Laterální levý nebo pravý no-
sič sondy (ložiskové kroužky
jsou v předo-zadní poloze)

PODPOROVANÉ OBLOUKOVÉ SYSTÉMY
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9.3 Obloukový systém Fischer Leibinger
9.3.1 Rozsahy obloukového systému

Všeobecné informace

Systém iPlan umožňuje mechanické omezení a zajišťuje celkovou stabilitu obloukového systému
Fischer Leibinger ZD tím, že omezuje nastavitelné rozsahy měřítek. 
Podporovaný rozsah nastavení je proto v porovnání s obloukovým systémem omezený. Systém
iPlan podporuje rozsahy uvedené v tabulce. 
Pokud byste potřebovali větší rozsah, kontaktujte společnost Brainlab.

Doporučené rozsahy

Měřítko Umístění Rozsah

A1 Right-angled drum axle 0 mm...65 mm

A2 Right-angled drum axle 20 mm...0 mm

B1 Fixační kolejnice 0 mm...75 mm

B2 Fixační kolejnice 75 mm...0 mm

C Right-angled drum 0 mm... 105 mm

D1 Drum axle 0°... 360°

E Oblouk 20°... 110°

Obloukový systém Fischer Leibinger
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9.3.2 Nastavení obloukového systému: Orientace při horní montáži

Měřítko modulu nastavení oblouku

Následující tabulka znázorňuje vztah mezi stereotaktickými souřadnicovými osami a moduly
nastavení oblouku (měřítky) pro horní montáž:

Poloha oblouku ZD
na hlavovém rámu

Stereotaktické souřadnicové
osy

Odpovídající měřítko na modulu na-
stavení ZD

0°, přední
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A1 (A2)

90°, laterální pravá
+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B1 (B2)

180°, zadní
+X (-X)
+Y (-Y)

B1 (B2)
A2 (A1)

270°, laterální levá
+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B2 (B1)

Možnosti montáže

Následující tabulka znázorňuje možnosti pro horní montáž:

Možnost Ilustrace

270°, laterální levá

90°, laterální pravá

0°, přední

PODPOROVANÉ OBLOUKOVÉ SYSTÉMY

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 131



Možnost Ilustrace

180°, zadní

Obloukový systém Fischer Leibinger
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9.3.3 Nastavení obloukového systému: Orientace při dolní montáži

Měřítko modulu nastavení oblouku

Následující tabulka znázorňuje vztah mezi stereotaktickými souřadnicovými osami a moduly
nastavení oblouku (měřítky) pro dolní montáž:

Poloha oblouku ZD
na hlavovém rámu

Stereotaktické souřadnicové
osy

Odpovídající měřítko na modulu na-
stavení ZD

0°, přední
+X (-X)
+Y (-Y)

B1 (B2)
A1 (A2)

90°, laterální pravá
+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B2 (B1)

180°, zadní
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A2 (A1)

270°, laterální levá
+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B1 (B2)

Možnosti montáže

Následující tabulka znázorňuje možnosti pro dolní montáž:

Možnost Ilustrace

270°, laterální levá

90°, laterální pravá

0°, přední

PODPOROVANÉ OBLOUKOVÉ SYSTÉMY
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Možnost Ilustrace

180°, zadní

Obloukový systém Fischer Leibinger
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10 LOKALIZACE AC/PC
10.1 Úvod
10.1.1 Přehled

Všeobecné informace

Ve funkci AC/PC Localization můžete nadefinovat systém AC/PC, který je dán:
• Střední sagitální rovinou.
• Polohami, v nichž přední komisura (AC) a zadní komisura (PC) protínají střední sagitální

rovinu.

Kdy je lokalizace AC/PC nezbytná?

Lokalizace AC/PC je nezbytná pro:
• Orientaci pacienta, která se použije pro zarovnání rekonstruovaných zobrazení (např. axiální,

koronální a sagitální) ve všech nadcházejících plánovacích úlohách.
• Plánování trajektorie, založené na definovatelných souřadnicích AC/PC.
• Porovnání snímků z mozkového atlasu Schaltenbrand-Wahren se snímky pacienta. 

LOKALIZACE AC/PC
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10.1.2 Funkce lokalizace AC/PC

Hlavní obrazovka

Obrázek 51 

Dostupné funkce

Funkce Vysvětlení Viz

Set AC/PC Sy-
stem Nadefinujte a upravte referenční systém AC/PC v sadě snímků Str. 137

Discard AC/PC
System Odstraňte referenční systém AC/PC, který jste si nadefinovali Str. 138

Find AC Najděte bod AC pomocí vystředění ve zobrazení

Str. 138
Find PC Najděte bod PC pomocí vystředění ve zobrazení

Points visible Zobrazí/skryje body AC a PC ve zobrazení snímků

Planes visible Zobrazí/skryje roviny systému AC/PC ve zobrazení snímků

Úvod
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10.2 Provádění lokalizace AC/PC
10.2.1 Definování systému AC/PC

Jak nadefinovat systém AC/PC

Kroky

1.

Klikněte na tlačítko Slice and Image Set Selection a vyberte sadu snímků, do
níž umístíte systém AC/PC.
POZNÁMKA: systém AC/PC lze nadefinovat pouze v jedné sadě snímků. Po-
kud jste již provedli lokalizaci AC/PC a poté vyberete jinou nesloučenou sadu
snímků, v níž chcete provést lokalizaci, software se vás zeptá, zda chcete
předchozí lokalizaci AC/PC zrušit.
 

2.

Klikněte na tlačítko Set AC/PC system v oblasti s funkcemi. 
Výchozí systém AC/PC se nyní zobrazí v zobrazení snímků (viz str. 137) a lze ho modifi-
kovat podle potřeby (str. 138).
POZNÁMKA: pokud jste již dříve systém AC/PC upravili, zobrazí se změněný systém, a
nikoli výchozí systém.
 

Zobrazený systém AC/PC

③

① ②

③

②①

Obrázek 52 

LOKALIZACE AC/PC
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Č. Vysvětlení

① Body AC a PC

② Roviny systému AC/PC (označeny zelenými čarami)

③ Vzdálenost mezi body AC a PC

Jak změnit systém AC/PC

Když si nadefinujete systém AC/PC, můžete upravit body a roviny AC/PC v zobrazení snímků a
podle potřeby systém AC/PC přemístit.

Kroky

1.
Ujistěte se, že je aktivní tlačítko Set AC/PC system (znázorněno žlutě).
POZNÁMKA: pokud deaktivujete tlačítko Set AC/PC system, systém AC/PC se sice bu-
de v zobrazení snímků objevovat, nebudete jej však moci přemístit.
 

2.

Umístěte ukazatel myši na systém AC/PC v kterémkoli ze zobrazení snímků.
V závislosti na umístění ukazatele myši se znázorní žlutě ta část systému AC/PC, kterou
lze upravit. Ukazatel myši rovněž udává možné změny, které jsou dostupné (rotace nebo
posun).

3.

Klikněte na ukazatel myši a přetažením přemístěte systém AC/PC.
K dispozici jsou různé možnosti úprav. Roviny můžete například upravit jejich otočením
(symbol myši bude mít podobu zakřivených šipek) nebo tažením roviny nahoru, dolů, do-
leva nebo doprava (symbol myši bude mít podobu rovné šipky).
Když upravujete referenční systém:
• Zobrazení snímků se přeorientuje podle upravené polohy systému AC/PC
• Aktualizuje se vzdálenost AC/PC v oblasti s funkcemi

Možnosti zobrazení

Možnosti

Chcete-li vystředit zobrazení na bod AC, klikněte na Find AC.

Chcete-li vystředit zobrazení na bod PC, klikněte na Find PC.

Chcete-li zobrazit/skrýt body AC a PC v zobrazení snímků, zaškrtněte/odškrtněte políčko Points
visible.

Chcete-li zobrazit/skrýt roviny systému AC/PC v zobrazení snímků, zaškrtněte/odškrtněte políč-
ko Planes visible.
POZNÁMKA: tato volba je dostupná pouze v případě, že je deaktivováno tlačítko Set AC/PC sy-
stem. Pokud je tlačítko pro nastavení systému AC/PC aktivní, roviny jsou vždy zobrazeny.
 

Jak zrušit systém AC/PC

Krok

Klikněte na Discard AC/PC System.
Zobrazení snímků se vrátí zpět k původní orientaci skenu.

Provádění lokalizace AC/PC
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11 PLÁNOVÁNÍ
REGISTRAČNÍCH BODŮ

11.1 Úvod
11.1.1 Přehled

Všeobecné informace

V plánovací úloze Registration Points můžete naplánovat registrační body, abyste později mohli
provést sloučení snímků podle markerů a následně pacienta registrovat v navigačním programu
Brainlab cranial / ENT. 
Do zvolené sady snímků můžete body přidávat ručně nebo provést automatickou detekci markerů
s cílem rozpoznat registrační markery, které jsou ve skenovaných snímcích již vyznačeny.

Typy registračních bodů

Můžete naplánovat následující typy registračních bodů:
• Orientační body: Anatomické nebo umělé (např. úlomky, nasion, implantované šrouby atd.)
• Donut markery: Markery ve tvaru koblihy viditelné v sadě snímků
• Kuličkové markery: Markery ve tvaru kuličky viditelné v sadě snímků

Umísťování registračních markerů

Pro optimalizaci registrace markerů / orientačních bodů během navigace dbejte na to, aby
markery byly na pacientovi rozmístěny podle níže uvedených pokynů:
• Nedávejte markery příliš blízko sebe, ale raději je rozmístěte po celé hlavě
• Neumíst’ujte markery symetricky (např. je nedávejte do jedné přímky ani je nerozmíst’ujte do

symetrických tvarů)
• Vyhněte se oblastem s volnou kůží (abyste předešli posunutí kůže)

PLÁNOVÁNÍ REGISTRAČNÍCH BODŮ
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11.1.2 Funkce registračních bodů

Hlavní obrazovka

Obrázek 53 

Přehled funkcí

Funkce Vysvětlení Viz

Marker Type

Vyberte typ registračních bodů, které chcete naplánovat:
Str. 141

• Landmark: Definujte ručně.

• Donut marker: Pro rozpoznání donut markerů, které mohou být
v sadě snímků přítomny, program využívá poloautomatickou
detekční metodu.

Str. 143

• Sphere Marker: Kuličkové markery, které mohou být v sadě
snímků přítomny, program detekuje automaticky. Str. 147

Auto-Detect Automaticky detekuje kuličkové markery. Str. 147

Parameters... Definují se zde parametry pro automatickou detekci markerů (do-
stupné jen u kuličkových markerů). Str. 145

Rámeček se
seznamem

Uvádí se v něm registrační body, které jste přidali do sady sním-
ků. Odsud můžete upravovat viditelnost, barvu a vlastnosti regis-
tračních bodů.

Str. 152

New Point... Umožňuje do sady snímků ručně přidávat registrační body. Str. 141

Remove Umožňuje ze sady snímků odstranit registrační body. Str. 149

Position Umožňuje v sadě snímků nastavit polohu registračních bodů. Str. 149

Úvod
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11.2 Plánování bodů
11.2.1 Přidávání orientačních bodů ručně

Všeobecné informace

Tato část popisuje způsob, jak do stávajícího řezu ručně přidávat nové registrační body. Pomocí
této funkce můžete na pacientovi definovat umělé nebo anatomické orientační body.

Jak přidávat orientační body

Kroky

1. V rozbalovacím seznamu Marker Type zvolte možnost Landmark.

2. Kliknutím na tlačítko New Point... otevřete dialogové okno Properties (viz str. 65).

3.
V poli Name zadejte název bodu.
POZNÁMKA: pokud bod nijak nepojmenujete, bude přidán do seznamu jako Landmark a
očíslován podle pořadí.
 

4. Klikněte na kartu Select Color a vyberte pro nový bod barvu.

5. Pro potvrzení vámi zvoleného nastavení a přidání bodu do seznamu v oblasti s funkcemi
klikněte na tlačítko OK.

6. Umístěte bod tím, že v požadované oblasti přímo kliknete na snímek v zobrazení 2D ne-
bo 3D.

Naplánované orientační body nezapomeňte v zobrazeních 2D zkontrolovat.

Zobrazené orientační body

Orientační body vybrané ze seznamu jsou ve zobrazených snímcích zakroužkovány.

PLÁNOVÁNÍ REGISTRAČNÍCH BODŮ
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Obrázek 54 

Plánování bodů
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11.2.2 Definování donut markerů

Všeobecné informace

Tato část popisuje, jak detekovat donut markery, které byly na pacienta umístěny před
skenováním, a jsou proto v sadě snímků viditelné.
Donut markery představují multimodalitní výchozí markery pro obrazem řízenou chirurgii, jedná se
např. o markery vyrobené společností „IZI Medical Products“ nebo o jiné markery se stejným
tvarem a rozměry.
K dispozici je funkce poloautomatické detekce umožňující, že když kliknete poblíž středu markeru,
program umístí bod přímo do středu.

Jak přidávat donut markery

Kroky

1. V rozbalovacím seznamu Marker Type zvolte možnost Donut Marker. 

2. Kliknutím na tlačítko New Point... otevřete dialogové okno Properties (viz str. 65).

3.
V poli Name zadejte název bodu.
POZNÁMKA: pokud bod nijak nepojmenujete, bude přidán do seznamu jako Donut Mar-
ker a očíslován podle pořadí.
 

4. Klikněte na kartu Select Color a vyberte pro nový bod barvu.

5. Pro potvrzení vámi zvoleného nastavení a přidání bodu do seznamu v oblasti s funkcemi
klikněte na tlačítko OK.

6. Klikněte na donut marker ve zobrazení 2D nebo 3D. Bod automaticky přeskočí do středu
donut markeru.

Naplánované donut markery nezapomeňte v zobrazeních 2D zkontrolovat.
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Zobrazené donut markery

Donut markery vybrané ze seznamu jsou ve zobrazených snímcích zakroužkovány.

Obrázek 55 

Vycentrované donut markery

Použijte axiální, koronální a sagitální zobrazení, abyste se ujistili, že bod je umístěn ve středu
donut markeru.

① ②

Obrázek 56 

Č. Vysvětlení

① Příklad bodu umístěného do středu donut markeru ve zobrazení 2D.

② Ilustrovaný příklad bodu umístěného do středu donut markeru.

POZNÁMKA: pokud chcete polohu donut markerů jemně vyladit, můžete je umist’ovat ručně (viz
str. 149).
 

Plánování bodů
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11.2.3 Definování detekčních parametrů u kuličkových markerů

Všeobecné informace

Pokud chcete u kuličkových markerů provést jejich automatickou detekci (viz str. 147), funkce
Parameters vám umožní nastavit práh a přesnost požadované pro detekci. 
Tato funkce se dá využít např. tehdy, když kostní struktury mají stejnou hustotu jako kuličkové
markery a uživatel nechce, aby takové struktury byly v sadě snímků detekovány a zobrazeny jako
registrační body.
POZNÁMKA: tlačítko Parameters je funkční pouze tehdy, pokud jste z rozbalovacího seznamu v
oblasti s funkcemi vybrali možnost Sphere Marker.
 

O parametrech

Parametr Vysvětlení

Threshold

Určuje, jak jasně dokáže program rozlišovat kuličkové značky ve skenech
od normálních buněk nebo kostní tkáně. Pokud je nastaven vhodný práh,
markery se zobrazí jako bílé kuličky.
CT markery
• Hustota je vyjádřena v mezinárodních Hounsfieldových jednotkách
• Doporučený rozsah je 1 200-1 800

MR markery
• Hustota je vyjádřena sytostí šedé barvy
• Doporučený rozsah závisí na dané sadě snímků a výrobci skeneru

POZNÁMKA: tato nastavení by se měla měnit pouze v případě, že nemůže
být detekován žádný kuličkový marker.
 

Tolerance 

Určuje, do jaké míry se tvar kuličkového markeru může lišit od nastavené
hodnoty, aby byl marker ještě detekován.
• Při nižší toleranci budou detekovány objekty s kulovým tvarem
• Při vyšší toleranci budou detekovány objekty s eliptičtějším tvarem

POZNÁMKA: v programu je přednastavena střední tolerance.
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Jak definovat parametry

Obrázek 57 

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Parameters... v oblasti s funkcemi a otevře se vám dialogové okno
Parameters.

2.

Podle potřeby upravte prahové hodnoty a k úpravě tolerance použijte lištu s jezdcem na-
zvanou Tolerance.
POZNÁMKA: pokud prahovou hodnotu nastavíte, bude platná pouze ve stávajícím seze-
ní. Pokud chcete nastavit hodnotu platnou pro všechna sezení v systému iPlan, odznačte
okénko Initialize with estimated threshold. Pokud okénko Initialize with estimated
threshold zůstane zaškrtnuté, program při svém dalším spuštění vypočítá danou hodno-
tu automaticky.
 

3. Kliknutím na tlačítko OK nastavíte určené hodnoty pro všechny sady snímků v daném
plánu.

Plánování bodů
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11.2.4 Automatická detekce kuličkových markerů

Všeobecné informace

Tato část popisuje, jak lze automaticky detekovat kuličkové markery, které byly na pacienta
umístěny před skenováním, a jsou proto v sadě snímků viditelné.

Detekce markerů

Kroky

1. V rozbalovacím seznamu Marker Type zvolte možnost Sphere Marker.

2. Pokud je to potřeba, upravte detekční parametry (viz str. 145).

3.
Chcete-li automaticky detekovat a zobrazit kuličky, klikněte na Auto-Detect.
Všechny detekované kuličkové markery se zobrazí ve snímcích a budou přidány do se-
znamu v oblasti s funkcemi jako Sphere Marker.

Automaticky detekované markery nezapomeňte v zobrazeních 2D zkontrolovat.

Když kuličkové markery nejsou detekovány

Pokud kuličkové markery nejsou automaticky detekovány, může to znamenat, že:
• kuličkové markery nebyly před skenováním na pacienta umístěny
• je třeba upravit detekční parametry

POZNÁMKA: jako kuličkové markery mohly být detekovány jiné struktury. Proto jakmile se
automatická detekce dokončí, prohlédněte všechny markery a odstraňte ty, které byly detekovány
nesprávně.
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Zobrazené kuličkové markery

Kuličkové markery vybrané ze seznamu jsou ve zobrazených snímcích zakroužkovány.

Obrázek 58 

Vycentrované kuličkové markery

Detekované kuličkové markery si můžete prohlédnout v axiálním, koronálním i sagitálním
zobrazení.

① ②

Obrázek 59 

Č. Vysvětlení

① Příklad bodu umístěného do středu kuličkového markeru ve zobrazení 2D

② Ilustrovaný příklad bodu umístěného do středu kuličkového markeru

POZNÁMKA: pokud kuličkové markery například nemohou být automaticky detekovány nebo jsou
umístěny nesprávně, můžete je umist’ovat ručně (viz str. 141).
 

Plánování bodů
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11.2.5 Doplňkové funkce

Jak umístit registrační body do jiných sad snímků

Pokud chcete provést sloučení snímků podle markerů (viz str. 164), musíte vybrat jinou sadu
snímků a v ní podle dříve uvedeného postupu rozmístit registrační body.

Kroky

1.

Klikněte na tlačítko Slice and Image Set Selection a v dialogovém okně Set
Selection vyberte požadovanou sadu snímků.
POZNÁMKA: nezapomeňte vybrat řez, který obsahuje podobné množství de-
tailů jako první sada, abyste na podobné anatomické struktury mohli snadno
umístit i druhou řadu registračních bodů.
 

2. Pro potvrzení výběru a zavření dialogového okna klikněte na tlačítko OK.

3. Přidejte do řezu registrační body (viz str. 141 pro orientační body, str. 143 pro donut mar-
kery a str. 145 pro kuličkové markery).

Jak odstraňovat body

Kroky

1. Zvolte v seznamu pojmenovaný bod.

2. Klikněte na tlačítko Remove.

Jak umísťovat body

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Position.

2.
• Pomocí kurzoru myši vyberte ve snímku příslušný bod a přetáhněte jej do požadované

polohy nebo
• Klikněte na požadované místo v zobrazeném snímku.

Jak body hledat

Krok

Ze seznamu vyberte bod a klikněte na ikonu s lupou (vpravo od tlačítka Position).
Bod se nyní ukáže ve středu zobrazení.

PLÁNOVÁNÍ REGISTRAČNÍCH BODŮ
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12 PROPOJENÍ SNÍMKŮ
12.1 Úvod
12.1.1 Přehled

Všeobecné informace

Funkce Image Fusion umožňuje uživateli propojit dvě nebo více sad snímků se stejnou nebo
odlišnou modalitou (CT, MR, PET, SPECT). 
Jakmile se dvě sady snímků propojí, veškerý naplánovaný obsah (například objekty a trajektorie)
definované v jedné sadě snímků budou viditelné i v druhé sadě.

Způsoby propojení snímků

Typ propojení Vysvětlení

Automatické Propojí snímky na základě struktur, které jsou společné oběma sa-
dám snímků, a to pomocí algoritmu pro sdílení informací

Frame of Reference
(Souřadnicový systém)

Sady snímků pořízené během jednoho vyšetření se automaticky pro-
pojí podle tagu DICOM s názvem „Frame of Reference“

Ruční Umožňuje uživateli zarovnat dvě sady snímků ručně pomocí kurzoru
myši

Registrační bod Propojí snímky na základě párů registračních bodů definovaných v
obou sadách snímků

Volumetrických informací Propojí sady snímků na základě jejich shodných volumetrických pa-
rametrů

PROPOJENÍ SNÍMKŮ
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12.1.2 Funkce Image Fusion

Hlavní obrazovka

Obrázek 60 

Přehled funkcí

Funkce Vysvětlení Viz

Rámeček se se-
znamem Obsahuje seznam párů snímků, které je možné propojit Str. 153

New Pair... Definuje nový nebo upravuje stávající pár snímků pro propoje-
ní Str. 153

Reset Resetuje propojení snímků, přičemž sady snímků se vrátí do
svých původních pozic definovaných skenerem Str. 159

Lišta s jezdcem Na páru snímků se její pomocí upravuje překryv modré a žluté
barvy Str. 155

Coarse Umožňuje provést ruční propojení pomocí rozsáhlých úprav Str. 162

Fine Umožňuje provést ruční propojení pomocí drobných úprav Str. 163

Auto Fusion Zahájí automatické propojování Str. 159

Modify ROI...
Umožňuje vybrat oblast zájmu (ROI) pro zpracování algorit-
mem s cílem dosáhnout při automatickém propojení co nejle-
pších výsledků

Str. 157

Show Fusion ROI Umožňuje zobrazit ve snímcích rámeček, který definuje oblast
zájmu Str. 158

Fuse Points Provede se propojení snímků podle definovaných registrač-
ních bodů Str. 164

Alternatives Při propojování pomocí registračních bodů zobrazí alternativní
výsledky Str. 164

Úvod
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12.2 Volba snímků pro propojení
12.2.1 Propojované páry

Všeobecné informace

Když zadáte plánovací úlohu Image Fusion, v oblasti s funkcemi se v seznamu zobrazí jednotlivé
páry snímků, které je možné propojit.
• Pokud je okénko umístěné vlevo od páru snímků zaškrtnuto modře, znamená to, že snímky již

byly propojeny.
• Pokud je okénko umístěné vlevo od páru snímků zaškrtnuto šedě, znamená to, že propojení

snímků proběhlo podle „souřadnicového systému“ nebo „volumetrických informací“, a proto je
třeba:
- snímky prohlédnout a
- potvrdit kliknutím na zatržítko

POZNÁMKA: pokud potřebujete více informací o technickém pozadí výchozího nastavení pro
propojení snímků, obrat’te se na technickou podporu společnosti Brainlab.
 

Jak změnit propojované páry

Propojené páry, které byly stanoveny výchozím nastavením, můžete změnit.

Obrázek 61 

Kroky

1. Klikněte na tlačítko New Pair... v oblasti s funkcemi a otevře se vám dialogové okno New
Fusion Pair.

2. Pod nápisem First Image Set vyberte sadu snímků, která bude sloužit jako základ pro
propojení.

3. Pod nápisem Second Image Set vyberte sadu snímků, která se upraví tak, aby během
propojování odpovídala první sadě.

4. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte volbu sad snímků.

PROPOJENÍ SNÍMKŮ
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Dostupnost propojených párů

Pokud kombinace daných dvou sad snímků není přípustná nebo pokud vybraná sada snímků již
byla propojena, tlačítko OK nebude aktivní.
V takovém případě můžete pro propojení vybrat jiný pár snímků pomocí funkce Reset, díky níž se
stávající pár určený pro propojení zruší.

Volba snímků pro propojení
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12.3 Optimalizace zobrazení snímku
12.3.1 Nastavení kontrastu snímku

Všeobecné informace

Sady snímků je možné rozlišit díky následujícím rysům:
• První sada snímků je zobrazena modře
• Druhá sada snímků je zobrazena žlutě

Pro lepší srovnání můžete upravit jas zvolených sad snímků pomocí lišty s jezdcem umístěné v
oblasti s funkcemi.

Upravení jasu

Obrázek 62 

Možnosti

• Chcete-li snížit jas druhé sady snímků (žluté), posuňte jezdec doleva.
• Chcete-li snížit jas první sady snímků (modré), posuňte jezdec doprava.

Pokud chcete zobrazit pouze vnější obrysy zvolené sady snímků, zaškrtněte příslušné okénko
Edges.

Příklad zobrazeného propojení

① ②

Obrázek 63 

Č. Vysvětlení

① Standardní zobrazení žlutá / modrá

② Zobrazení s funkcí Edges; okénko pro žlutou je zaškrtnuto

PROPOJENÍ SNÍMKŮ
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12.3.2 Úprava windowingu snímků

Všeobecné informace

Můžete definovat pokročilý windowing zvlášť pro každou sadu snímků (žlutou i modrou). Díky
úpravě tohoto nastavení budete moci sady snímků snadněji rozlišovat.

Jak upravit windowing

Obrázek 64 

Kroky

1. Na liště klikněte na tlačítko s funkcí Advanced Windowing a otevřou se vám
záložky Windowing Blue a Windowing Amber.

2. Upravte nastavení windowingu podle pokynů uvedených na str. 291.

3. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte zvolené nastavení pro vybrané snímky.

Optimalizace zobrazení snímku
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12.4 Jak provádět propojování snímků
12.4.1 Definování propojované oblasti

Všeobecné informace

Když zahájíte plánovací úlohu Image Fusion, bude přednastavená oblast pro propojení v mnoha
případech vyhovující.
Nicméně předtím, než provedete automatické propojení (viz str. 159), byste měli ve snímcích
určených pro propojení nejprve prozkoumat oblast zájmu a podle potřeby ji upravit pomocí funkce
Modify ROI... . Zkoumaná oblast zájmu by měla být dostatečně velká, aby obsáhla všechny
důležité struktury pro léčbu a struktury nedůležité ponechat vně rámečku. 
Program pak použije definovanou oblast jako referenční oblast pro propojení s cílem dosáhnout v
cílové oblasti co největší přesnosti.

Propojené oblasti nacházející se uvnitř rámečku budou přesnější. Oblast vně rámečku však
bude propojena s menší přesností.

Jak při propojování upravit oblast zájmu

①

Obrázek 65 

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Modify ROI... v oblasti s funkcemi a otevře se vám dialogové okno
Modify ROI.

2. Na liště klikněte na tlačítko Adjust Fusion Region a najeďte kurzorem myši
na rámeček ① ve snímku.

3. Upravte velikost rámečku tak, aby obsahoval referenční oblast pro propojení.

4. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte volbu oblasti propojení.

PROPOJENÍ SNÍMKŮ
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Zobrazení oblasti zájmu

Na snímcích můžete zobrazit vámi definovanou oblast zájmu.

①

Obrázek 66 

Krok

V oblasti s funkcemi zaškrtněte okénko Show Fusion ROI. V každém snímku se vám pak zobra-
zí rámeček ohraničující definovanou oblast zájmu ①.

POZNÁMKA: oblast zájmu je možné upravit pouze pomocí funkce Modify ROI... 
 

Jak provádět propojování snímků
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12.4.2 Automatické propojení

Všeobecné informace

Když provedete automatické propojení snímků, program propojí vybrané sady snímků na základě
anatomických struktur, které jsou společné oběma sadám.
Program posune a pootočí sady snímků tak, aby si vzájemně co nejlépe odpovídaly a překrývaly
se (First Image Set, kterou jste vybrali v dialogovém okně Fusion Creation). Měřítko podobnosti
je založeno na sdílení informací a není závislé na rozdílech jasu v jednotlivých řezech.
Automatické propojení snímků je vhodné pro většinu libovolně zvolených kombinací různých
modalit.

Jak dosáhnout co nejlepších výsledků

Nejlepších výsledků se dosáhne tak, že:
• se propojí snímky s různou modalitou
• se propojí datové soubory s různým kontrastem, například váhované snímky MR T1 a T2

Jak aktivovat propojení

Kroky

1. Před zahájením automatického propojování definujte pomocí funkce Modify ROI... oblast,
v níž chcete dosáhnout největší přesnosti propojení .

2.
Klikněte na tlačítko Auto Fusion, čímž aktivujete automatické propojení snímků. 
Program nyní začne jednotlivé snímky propojovat.

Jak propojování resetovat

Krok

Pokud jste snímky již propojili a chtěli byste je vrátit zpět do původního souřadnicového systému
stanoveného skenerem, klikněte na tlačítko Reset.

Opětovné provedení automatického propojení

Pokud jsou výsledky provedeného automatického propojení neuspokojivé, měli byste se
vrátit k funkci Modify ROI... a znovu nastavit propojovanou oblast tak, aby obsahovala
všechny podstatné struktury určené k léčbě.
POZNÁMKA: výsledky automatického propojení mohou být vylepšeny tak, že se provede nejprve
ruční hrubé nastavení.
 

PROPOJENÍ SNÍMKŮ
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12.4.3 Propojování snímků podle souřadnicového systému

Všeobecné informace

Pokud jsou páry snímků získány při stejném vyšetření, program podle tagu DICOM s názvem
„Frame of Reference“ (FoR) během přenosu dat rozpozná, že tyto sady snímků mají stejný
souřadnicový systém vytvořený skenerem.
Jakmile systém iPlan nahraje tato data, sada snímků se dočasně propojí.

Rozpoznání souřadnicového systému párů snímků

①

Obrázek 67 
Páry snímků, které byly propojeny podle souřadnicového systému, jsou zobrazeny v seznamu v
oblasti s funkcemi, přičemž jsou zaškrtnuty šedě ①.
To znamená, že snímky byly vzájemně zarovnány, ale přesnost nebyla ověřena. Pokud chcete
tyto sady snímků použít, je třeba potvrdit jejich propojení.

Jak potvrdit propojení snímků podle souřadnicového systému

Kroky

1. Ověřte si přesnost propojení pomocí lupy v levém horním rohu zobrazeného snímku (viz
str. 165).

2.
Pokud je přesnost dostačující, klikněte na šedé zatržítko, čímž propojení potvrdíte.
Barva zatržítka se změní na modrou, což znamená, že propojení bylo potvrzeno.

Než plánovací úlohu Image Fusion opustíte, nezapomeňte propojení provedené na základě
souřadnicového systému potvrdit. Jinak páry snímků nebudou v následujících plánovacích
krocích zobrazeny jako propojené.

Jak provádět propojování snímků

160 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



12.4.4 Propojení podle volumetrických informací

Všeobecné informace

Pokud mají páry snímků stejné volumetrické parametry (datum skenu, velikost pixelu, velikost
matrice, počet řezů, pozice řezu, atd.), program při propojování snímků vyhodnotí tyto sady
snímků tak, že byly pořízeny během téhož vyšetření, a proto tedy mají stejný souřadnicový
systém.
Tento druh propojení snímků je nutný při práci s následně zpracovanými snímky, kdy jedna sada
snímků neobsahuje anatomické orientační body, ale má stejnou velikost a pozici jako druhá sada
snímků a informace z tagu DICOM „Frame of Reference“ chybějí.
Jakmile systém iPlan tato data nahraje, sady snímků se dočasně propojí. Propojení se pak musí
potvrdit.

Rozpoznání totožných volumetrických parametrů

Aby systém iPlan mohl u jednotlivých párů snímků rozpoznat totožné volumetrické parametry,
musí ověřit následující nastavení a toto nastavení musí být shodné u každé sady snímků:
• Datum skenu
• Počet řezů
• Velikost matrice
• Velikost pixelu
• Orientace
• Tloušťka řezu

POZNÁMKA: propojení snímků na základě volumetrických parametrů má smysl pouze tehdy, když
jedna sada snímků neobsahuje žádné viditelné anatomické struktury, a musí být proto propojena s
jinými daty. V neobvyklých případech, kdy obě série snímků obsahují dostatek anatomických
bodů, není propojení omezeno stejným datem skenu, počtem řezů, velikostí matrice a pixelu,
orientací a tloušťkou řezu.
 

Rozpoznání a potvrzení párů určených k propojení na základě volumetrických parametrů

S páry snímků, které mají být propojeny na základě volumetrických parametrů, se zachází stejně
jako s páry, které mají být propojeny podle souřadnicového systému. Více informací o rozpoznání
a potvrzení párů určených k takovému propojení viz str. 160.

Než plánovací úlohu Image Fusion opustíte, nezapomeňte volumetrické propojení potvrdit.
Jinak páry snímků nebudou v následujících plánovacích krocích zobrazeny jako propojené.

PROPOJENÍ SNÍMKŮ
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12.4.5 Ruční propojení

Všeobecné informace

Funkce pro ruční propojení (Coarse a Fine) umožňují uživateli provést propojení snímků
přiložením jedné sady snímků k druhé sadě pomocí myši. 

Jak propojit snímky pomocí hrubého nastavení

①

②

②

Obrázek 68 

Kroky

1. V oddílu Manual Fusion nacházejícím se v oblasti s funkcemi klikněte na tlačítko Coar-
se.

2.

Při porovnávání snímků umístěte žlutý snímek přes modrý snímek podle následujících
pokynů:
• Chcete-li snímek posunout nahoru, dolů, doleva nebo doprava, najeďte ukazatelem

myši do středu snímku a přetáhněte jej pomocí symbolu ruky ①, dokud žlutý snímek
nebude v požadované poloze.

• Chcete-li snímek pootočit, najeďte kurzorem myši na okraj snímku a přetáhněte jej po-
mocí ikony s rukou a šipkou ②, dokud žlutý snímek nebude v požadované poloze.

Jak provádět propojování snímků

162 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



Jak propojit snímky pomocí jemného nastavení

① ②

Obrázek 69 

Kroky

1. V oddíle Manual Fusion nacházejícím se v oblasti funkce klikněte na tlačítko Fine.

2. Umístěte kurzor myši na okraj snímku, dokud se kurzor nezobrazí jako šipka.

3.

Při porovnávání snímků umístěte žlutý snímek přes modrý snímek podle následujících
pokynů:
• Chcete-li snímek posunout nahoru, dolů, doleva nebo doprava, najeďte kurzorem myši

na okraj snímku (horní, dolní, levý nebo pravý) a klikněte na symbol šipky ①, dokud
žlutý snímek nebude v požadované poloze.

• Chcete-li snímek pootočit, najeďte kurzorem myši na roh snímku a klikněte na ikonu za-
hnuté šipky ②, dokud žlutý snímek nebude v požadované poloze.

PROPOJENÍ SNÍMKŮ
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12.4.6 Propojení podle registračních bodů

Všeobecné informace

Pokud jsou na snímcích definovány registrační body (viz str. 139), můžete snímky propojit podle
nich. Registračními body mohou být anatomické orientační body nebo výchozí parametry MR či
CT.

Než začnete

Chcete-li použít tuto funkci, musíte v každé sadě snímků, které chcete propojit, nejdřív nastavit
nejméně čtyři korespondující páry značek (viz str. 139).

Jak provést propojení snímků podle registračních bodů

Krok

Klikněte na Fuse Points.
Program provede propojení snímků podle registračních bodů.

Alternativní propojení podle registračních bodů

Během propojování podle registračních bodů program vypočítá všechny možné výsledky
propojení provedeného podle registračních bodů a automaticky zobrazí ten nejlepší výsledek.
Alternativní výsledky propojení, které byly vypočteny, můžete zobrazit kliknutím na tlačítko
Alternatives. 

Kontrola propojení

Předtím než plánovací úlohu Image Fusion opustíte, nezapomeňte propojení provedené na
základě registračních bodů ověřit a v případě nutnosti i opravit.

Jak provádět propojování snímků
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12.5 Přesnost propojení
12.5.1 Kontrola propojení

Všeobecné informace

Jakmile jste sady snímků propojili, můžete je pomocí lupy prohlédnout a ověřit, zda byly propojeny
přesně. Díky tomu můžete zkontrolovat například tvar nebo velikost nádoru ve dvou sadách
snímků zároveň.

Po dokončení propojování snímků byste měli výsledky propojení zkontrolovat, abyste se
ujistili, že snímky byly korelovány správně.

Použití nástroje Lupa

①

②

Obrázek 70 

Č. Vysvětlení

① Při použití lupy překryje v daném okénku druhá sada snímků (žlutá) první sadu snímků
(modrou).

② Překryv se zobrazí uvnitř okénka.

Jak propojení ověřit

Kroky

1. Myš umístěte na okénko s lupou a posuňte ji nad oblast, kterou chcete zkontrolovat.

2. Propojení zkontrolujte posouváním lupy přes důležité anatomické orientační body a za-
rovnáním obou sad snímků k okraji okénka.

Kontrola pomocí možností kompozice

Při kontrole propojení můžete rovněž použít tlačítko Composing Options nacházející se v
zobrazeném snímku. Podrobnosti viz str. 81.

PROPOJENÍ SNÍMKŮ
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Korekce propojení

Pokud jsou výsledky dosažené pomocí funkcí Automatic Fusion nebo Registration Points
Fusion neuspokojivé, můžete provést korekci propojení ručně tak, že:
1. Sadu snímků upravíte pomocí funkcí Coarse a Fine.
2. Upravíte oblast propojení (Modify ROI...).

Chcete-li uchovat oblast propojení, musíte plán uložit ještě předtím, než úlohu Image
Fusion opustíte. Tyto informace se při přepnutí úloh automaticky neukládají.

Změna propojení snímků

Změny prováděné do již propojených snímků mohou vést ke změnám v léčebném plánu. Než
potvrdíte nové propojení, zkontrolujte nejdřív léčebný plán.

Přesnost propojení
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13 VYTVOŘENÍ OBJEKTU
13.1 Úvod
13.1.1 Přehled

Všeobecné informace

V plánovací úloze Object Creation můžete v sadě snímků ohraničit struktury, které vás zajímají. 
Tato úloha uživateli umožňuje jasně označit například polohu nádoru nebo ohraničit anatomické
struktury pro lepší orientaci v sadě snímků.

Obecný pracovní postup při vytváření objektu

Pracovní postup

1. V oblasti s funkcemi přidejte do seznamu daný objekt (viz str. 170).

2.

Zvolte objekt ze seznamu a v sadě snímků vytvořte objekt (ohraničte strukturu). Objekty
můžete vytvořit pomocí následujících postupů:
• Ruční segmentace pomocí funkce Brush (viz str. 173)
• Poloautomatická segmentace pomocí funkcí SmartBrush (viz str. 176) nebo Seed-

Brush (viz str. 177)
• Auto Segmentation založená na anatomických strukturách zahrnutých do atlasu obsa-

ženém v systému iPlan (mozková kůra, komory, talamus atd.) (viz str. 179)
• Auto Segmentation s využitím prahování snímku pro definování struktur charakteri-

stických pro anatomii daného pacienta (viz str. 182)

3. V případě potřeby připravte vytvořené objekty na export (viz str. 202).

VYTVOŘENÍ OBJEKTU
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13.1.2 Funkce Object Creation

Hlavní obrazovka

Obrázek 71 

Přehled funkcí

Funkce Vysvětlení Viz

Rámeček se se-
znamem

Obsahuje seznam objektů, které jste přidali. Odsud můžete
upravovat viditelnost, barvu a vlastnosti objektů. Str. 198

New Object... Vytvoří objekt v sadě snímků. Str. 170

Remove Vymaže objekt ze sady snímků. Str. 201

Auto Segmenta-
tion...

V závislosti na zvolených datových souborech a na objektu,
který má být segmentován, vám tato funkce umožní buď:
• segmentovat objekty v rámci dané oblasti pomocí nastave-

ného prahování, nebo
• aktivovat automatickou segmentaci založenou na anatomic-

kém atlasu

Str. 179

Brush Size Ve funkci Brush se nastaví velikost štětce. Str. 173

Contours Zobrazí pouze obrysy objektu. Str. 200

Brush Ruční vytvoření objektů pomocí štětce. Str. 173

Eraser Vymaže z ohraničených objektů dané oblasti. Str. 201

SmartBrush Umožňuje vytvořit objekty na základě oblastí s podobnou sy-
tostí šedé barvy. Str. 176

SmartShaper Ruční upravení tvaru vybraného objektu. Str. 189

Auto Fill Objekt se automaticky vybarví. Str. 200

Interpolation Tvar objektu bude interpolován mezi ohraničenými řezy. Str. 173

Seedbrush...
Umožňuje vytvořit objekty podle oblastí s podobnou sytostí
šedé barvy, přičemž do snímku zahrne nebo z něj vyloučí
určité oblasti.

Str. 177

Úvod
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Funkce Vysvětlení Viz

Advanced Manipu-
lation...

Z objektů, které jste již vytvořili, umožňuje vytvořit nové objek-
ty, jejichž tvar je upraven. Str. 191

VYTVOŘENÍ OBJEKTU
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13.2 Přidávání objektů
13.2.1 Přidání jednoho objektu

Všeobecné informace

Než začnete objekt vytvářet, musíte ho nejdřív přidat do seznamu v oblasti s funkcemi. Když
chcete přidat jeden objekt, můžete vybrat strukturu, která je uvedena v datových souborech atlasu
obsaženém v systému iPlan (viz str. 179), nebo můžete zvolit standardní anatomickou strukturu.

Karta Single Object

Obrázek 72 

Jak přidat jeden objekt

Kroky

1. Klikněte na tlačítko New Object..., které se nachází v oblasti s funkcemi.

2.

• Na kartě Single Object zadejte do pole Object Name název objektu nebo
• Zvolte objekt ze seznamu Structure Type. Pokud je objekt, který jste vybrali ze sezna-

mu, obsažen v programu mezi datovými soubory atlasu, lze na takovém objektu pro-
vést automatickou segmentaci podle atlasu.

POZNÁMKA: zadáním prvních několika písmen z názvu struktury se seznam struktur
seřadí tak, že nejlépe odpovídající struktury budou nahoře. Pro výběr požadované struk-
tury použijte na klávesnici šipku dolů.
 

3.

Z rozbalovacího seznamu Slice Distance vyberte požadovanou vzdálenost mezi jednotli-
vými řezy. Pomocí této funkce můžete nastavit rozlišení objektu, například tak, že objekt
bude mít vyšší rozlišení, než bylo v původní sadě snímků.
Tloušťka řezu, kterou zde zvolíte, bude odpovídat sadě snímků, v níž jste nejprve začali
objekt ohraničovat.
POZNÁMKA: obvykle je přednastavená hodnota image slice distance postačující (viz
str. 185).
 

Přidávání objektů
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Kroky

4.

Zvolte zarovnání objektu podle: Patient Orientation nebo podle Original Slice Orienta-
tion.
Zarovnání objektu, které zde zvolíte, bude odpovídat sadě snímků, v níž jste nejprve za-
čali objekt ohraničovat.
POZNÁMKA: obecně je standardní nastavení Original Slice Orientation dostačující s
výjimkou případů, kdy chcete objekt vyznačit v uživatelem definované orientaci.
 

5. Zvolte barvu objektu. Pomocí lišty s jezdcem upravte ve zobrazených snímcích průhled-
nost objektu.

6.
Pro potvrzení vámi zvoleného nastavení a přidání nového objektu do seznamu v oblasti s
funkcemi klikněte na tlačítko OK.
Nyní můžete v zobrazených snímcích vytvořit objekt (viz str. 173).

VYTVOŘENÍ OBJEKTU
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13.2.2 Přidání více objektů

Všeobecné informace

Na kartě Multiple Objects můžete vybrat více objektů obsažených v léčebné šabloně. Můžete
zvolit například kraniální léčebnou šablonu obsahující nejdůležitější lebeční struktury.
Pokud následně provedete automatickou segmentaci, systém iPlan segmentuje struktury v
datovém souboru pacienta podle stejných struktur, jaké jsou obsaženy v datových souborech
atlasu (viz str. 179).

Jak přidat více objektů

Obrázek 73 

Kroky

1. Klikněte na tlačítko New Object..., které se nachází v oblasti s funkcemi.

2. Ze seznamu Treatment Type vyberte léčebnou šablonu.

3. Na kartě Multiple Objects zvolte objekty ze seznamu Objects nebo klikněte na tlačítko
Select All, čímž do výběru zahrnete všechny objekty.

4.

Zvolte zarovnání objektu podle: Patient Orientation nebo podle Original Slice Orienta-
tion.
POZNÁMKA: obecně je standardní nastavení Original Slice Orientation dostačující s
výjimkou případů, kdy chcete objekt vyznačit v uživatelem definované orientaci.
 

5.
Pro potvrzení vámi zvoleného nastavení a přidání nového objektu do seznamu v oblasti s
funkcemi klikněte na tlačítko OK.
Nyní můžete v zobrazených snímcích vytvářet objekty (viz od str. 173).

POZNÁMKA: na kartě Multiple Objects je tloušťka řezu ve většině případů nastavena podle
tloušťky řezu nastavené ve snímcích. Menší tloušťka řezu je přiřazena pouze jemným strukturám,
jako jsou například nervy. U jednotlivých struktur můžete sledovat jejich přednastavenou tloušt’ku
řezu na kartě Single Object (viz str. 199).
 

Přidávání objektů
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13.3 Vytváření objektů
13.3.1 Vytváření objektů pomocí funkce Brush

Objasnění interpolace objektu

Pokud je zaškrtávací okénko Interpolation v oblasti s funkcemi zatrženo, údaje o voxelech
přidané ke dvěma po sobě nenásledujícím a viditelným řezům jsou pomocí funkce Brush
interpolovány mezi tyto dva řezy. 

① ③

②

Obrázek 74 

Č. Komponenta

① Interpolované údaje

② Počáteční řez

③ Konečný řez

Interpolace se objeví pouze v tom zobrazení, v němž jste začali objekt ohraničovat. Pokud
přejdete například z axiálního zobrazení k sagitálnímu, interpolace bude deaktivována.
POZNÁMKA: vytváření objektů v rekonstruovaných zobrazeních (obsahujících snímky, které byly
rekonstruovány z původních řezů) se liší od způsobu vytváření objektů v původních řezech. V
rekonstruovaných zobrazeních jsou využívány interpolované snímky, v nichž nemusí být zřetelně
zobrazeny všechny detaily tak, jak by se očekávalo (například okraje mohou být rozostřené).
 

POZNÁMKA: interpolace funguje nejlépe v těch případech, kdy se ohraničené řezy překrývají (viz
str. 173).
 

Jak vytvářet objekty

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte objekt.

2. Klikněte na tlačítko Brush.

3.
Pomocí lišty s jezdcem nazvané Brush Size definujte velikost štětce.
POZNÁMKA: pro zobrazení přibližné velikosti štětce posuňte kurzor myši do plánovací
oblasti.
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Kroky

4. Pomocí kurzoru ohraničte v řezu příslušný objekt.

5.

Klikněte na jiný řez a ohraničte objekt i v tomto řezu.
Program pomocí interpolace zobrazí objekty v druhém řezu na kartě zobrazení a vytvoří
třírozměrný objekt v zobrazení 3D.
Malé nebo tenké objekty by se měly vytvářet s jemným rozlišením řezů (viz str. 185).

Objekt ve zobrazených snímcích

V níže uvedeném snímku je zobrazen objekt ① vytvořený pomocí funkce Brush.

①

Obrázek 75 

Na kartě Overview si ověřte, že objekt vytvořený pomocí funkce Brush je správný.

Jak používat pipetu

Funkce pipety uživateli umožňuje vytvářet nebo vylaďovat objekt pomocí definovaného intervalu
sytosti šedé barvy.

Kroky

1. Pomocí lišty s jezdcem nazvané Brush Size definujte velikost štětce.

2.

①
Kliknutím na ikonu pipety ① pipetu aktivujte a poté klikněte přímo na
zobrazený snímek.
Hodnoty pixelů v původním okruhu štětce (definovaném velikostí štět-
ce) se použijí k definování intervalu povolených hodnot pixelů, které
budou použity během ohraničování.

3.
Pomocí funkce Brush vytvořte objekt.
Při posouvání ikony Brush se ohraničí pouze ty pixely, jejichž sytost šedé barvy je v defi-
novaném intervalu.

Vytváření objektů
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Tipy pro vytváření tenkých objektů

Tenké a/nebo malé objekty doporučujeme vytvářet na záložkách 4 Views nebo 8 Views, v nichž
můžete objekt ohraničovat v mnoha po sobě jdoucích řezech a kde 3D objekt můžete prohlížet na
kartě Overview. 
Objekt je možné následně podle potřeby upravit v kartách Overview nebo 4 Views.
POZNÁMKA: tenké nebo malé objekty zobrazené ve 3D nemusí být zobrazeny přesně.
 

VYTVOŘENÍ OBJEKTU
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13.3.2 Vytváření objektů pomocí funkce SmartBrush

Všeobecné informace

Funkce SmartBrush představuje nástroj pro segmentaci snímků umožňující provádět pokročilé
funkce ohraničování, díky nimž lze lépe rozlišit zdravou tkáň od nádorů. Když vyberete oblast pro
ohraničení, program automaticky vyplní místa s takovou sytostí šedé barvy, která je podobná jako
ve zvolené oblasti. 
POZNÁMKA: podobně jako funkce Brush i funkce SmartBrush používá při vytváření objektů
automatickou interpolaci (viz str. 173).
 

Jak vytvářet objekty

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte objekt.

2. Klikněte na tlačítko SmartBrush.

3. Zvětšete si oblast zájmu, aby se redukovalo množství dat zpracovávaných algoritmem.

4.

Pomocí lišty s jezdcem nazvané Brush Size definujte velikost štětce.
Pro zobrazení přibližné velikosti štětce posuňte kurzor myši do plánovací oblasti.
POZNÁMKA: funkce SmartBrush pracuje lépe, když je velikost štětce menší.
 

5. Klikněte na oblast, kterou chcete ohraničit. Tvar objektu je dán velikostí štětce, kterou jste
definovali v předchozím kroku.

6.
Přidržte levé tlačítko myši a přetáhněte kurzor přes oblasti, které chcete segmentovat.
Ohraničená oblast je určena prahováním snímku. Prahovací interval roste se vzrůstající
vzdáleností posunu.

7. V případě potřeby můžete upravit okraje ohraničení pomocí funkcí Brush (viz str. 173) a
Eraser (viz str. 201).

8.

Klikněte na jiný řez a pomocí funkce SmartBrush segmentujte objekt i v tomto řezu.
Program pomocí interpolace zobrazí objekty v druhém řezu na kartě zobrazení a vytvoří
třírozměrný objekt v zobrazení 3D.
POZNÁMKA: malé nebo tenké objekty by se měly vytvářet s jemným rozlišením řezů (viz
str. 185).
 

V záložce Overview si ověřte, že objekt vytvořený pomocí funkce SmartBrush je správný.

Vytváření objektů
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13.3.3 Vytváření objektů pomocí funkce SeedBrush

Všeobecné informace

Funkce SeedBrush představuje nástroj pro segmentaci snímků, která podobně jako funkce
SmartBrush segmentuje ve zvolené oblasti místa s podobnou hodnotou sytosti šedé barvy.
Jakmile danou oblast pomocí funkce SeedBrush segmentujete, můžete segmentaci aplikovat i na
ostatní řezy. 
POZNÁMKA: oblast segmentace v daném datovém souboru je omezena na oblast zobrazenou na
jednotlivých snímcích (v závislosti na míře zvětšení) a na počet zobrazených snímků (například na
volbě záložky 4 Views nebo 8 Views).
 

Než začnete

Před segmentací pomocí funkce SeedBrush je užitečné optimalizovat windowing, pokud je
úroveň šedé barvy v segmentované oblasti stejná jako na zbytku skenu nebo pokud se používají
nekvalitní skeny.

Kroky

1. Otevřete dialogové okno SeedBrush (viz níže) a klikněte v něm na tlačítko
Windowing.

2. Upravte jas a kontrast snímků, aby se oblasti, které chcete ohraničit, od sebe daly jasně
rozlišit (viz str. 177).

Jak aktivovat funkci Seedbrush

Obrázek 76 

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte objekt.

2. Kliknutím na tlačítko SeedBrush... se vám otevře dialogové okno SeedBrush.

VYTVOŘENÍ OBJEKTU
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Jak vytvářet objekty

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Zoom a zvětšete oblast, kterou chcete segmentovat.

2. Kliknutím na tlačítko Pan and Recenter snímek vycentrujete.

3.
Pomocí lišty s jezdcem nazvané Brush Size definujte velikost štětce.
Pro zobrazení přibližné velikosti štětce posuňte kurzor myši do plánovací oblasti.

4.

Oblasti, které chcete do segmentace zahrnout, označíte tím, že kliknete na tlačítko Inclu-
de a:
• podržte levé tlačítko myši a posuňte kurzor přes sekci snímku, kterou chcete do se-

gmentace zahrnout, nebo
• na snímek v daném bodě klikněte.

5.

Chcete-li označit oblasti, které nemají být ohraničeny, klikněte na tlačítko Exclude a:
• podržte levé tlačítko myši a posuňte kurzor přes sekci snímku, kterou chcete ze se-

gmentace vyčlenit, nebo
• na snímek v daném bodě klikněte.

6.
Klikněte na tlačítko Apply.
Místa s podobnou úrovní sytosti šedé barvy ve vybrané oblasti budou automaticky vy-
plněna a segmentovaný objekt se zobrazí ve zobrazených snímcích.

7. V případě potřeby můžete upravit okraje ohraničení pomocí funkcí Brush (viz str. 173) a
Eraser (viz str. 201).

POZNÁMKA: výsledky dosažené pomocí funkce SeedBrush lze vylepšit postupným
nastavováním většího počtu „jader“ podle výše uvedených kroků.
 

Jak ohraničit stejný objekt v jednotlivých řezech jdoucích po sobě

Kroky

1. Pomocí tlačítek Browse Slices umístěných na liště vyberte následující
čtyři řezy.

2. Kliknutím na tlačítko Apply zkopírujete ohraničení do zobrazených řezů.

3. Pro ohraničení jiných oblastí zájmu opakujte výše popsaný postup pomocí funkcí Include,
Exclude a Apply a to tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků.

Kontrola objektu

Na kartě Overview si ověřte, že objekt vytvořený pomocí funkce SeedBrush je správný.

Vytváření objektů
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13.4 Vytváření objektů pomocí automatické
segmentace

13.4.1 Automatická segmentace za použití atlasu

Všeobecné informace

Při použití funkce Auto Segmentation se využívá segmentace založená na poznatcích týkajících
se charakteristických rysů jednotlivých orgánů a dalších struktur v lidském těle; při tomto procesu
se srovnávají datové soubory získané při skenování pacienta s datovými soubory atlasu (který je
součástí systému iPlan), kde jsou jednotlivé struktury již nadefinovány.
Pomocí atlasu program vyhledá vzájemně si odpovídající body v datovém souboru pacienta a v
datech atlasu a převede veškeré nadefinované struktury z atlasu do dat pacienta.
Spojení mezi datovým souborem pacienta a daty v atlasu není pouhá rigidní transformace, při
které by se rozlišily pouze rozdíly ve tvaru a velikosti anatomických struktur. Data z atlasu se
naopak převádějí do dat pacienta elasticky, aby se podobnost datových souborů zvětšila.

Požadavky

Auto Segmentation s využitím atlasu se může použít tehdy, když:
• Pracujete s anatomickými snímky pořízenými pomocí MR a / nebo CT. Jsou podporovány

následující submodality: MR T1 s kontrastní látkou nebo bez ní, a váhovaná MR T2.
• Pro segmentaci vyberete jeden objekt nebo více objektů, které jsou zahrnuty v atlasu

obsaženém v programu.
POZNÁMKA: v programu iPlan Stereotaxy jsou pro funkci Auto Segmentation podle atlasu k
dispozici mozek, šedá hmota a bílá hmota.
 

POZNÁMKA: nejlepších výsledků se dosáhne při využití kvalitních snímků (takových, které mají
vysoké rozlišení, vysoký kontrast a velký objem).
 

Sady snímků z MR: Submodality

Při použití Auto Segmentation sad snímků z MR se používají různé atlasy, a to v závislosti na
submodalitě dané sady snímků. Během segmentování program danou submodalitu automaticky
přednastaví. Pokud výsledky segmentace nejsou uspokojivé, můžete zkontrolovat zadanou
submodalitu a pokud je to nutné, na kartě Plan Content ručně nastavit jinou submodalitu (viz str.
90) a funkci Auto Segmentation spustit znovu.

Sady snímků z CT

Při Auto Segmentation sad snímků z CT podle atlasu se používá kalibrované
Hounsfieldovo měřítko. Proto mohou být výsledky pro nekalibrované sady snímků z CT
nebo pro modality, jako například DVT/Cone Beam/XA, slabé.

Ohraničení nádorů

Pokud je v mozku nádor, doporučujeme nejdříve ohraničit tento region, např. vytvořit objekt
nádoru ještě před aplikací funkce Auto Segmentation. Když se nejprve ohraničí objekt nádoru,
veškeré posléze automaticky segmentované struktury budou obsahovat oblast nádoru. Díky tomu
se sníží pravděpodobnost nesprávného určení segmentované struktury.
Pokud nádor před provedením funkce Auto Segmentation neohraničíte, bude během
segmentace automaticky ignorován. Mějte tuto skutečnost na paměti, pokud chcete provádět
volumetrickou analýzu.

VYTVOŘENÍ OBJEKTU
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POZNÁMKA: veškeré chyby při ohraničování nádoru se promítnou do automaticky
segmentovaných objektů.
 

Struktury uvedené v atlasu

V atlasu, který je součástí programu, jsou zaneseny následující struktury. Dostupnost jednotlivých
struktur závisí na zvolené léčebné šabloně (viz str. 172).

Struktury v atlasu MR Struktury v atlasu CT

Brain (Mozek):
Cerebrum
Gray matter (Šedá hmota)
White matter (Bílá hmota)
Cerebellum (Mozeček)
Brainstem (Mozkový kmen)
• Medulla oblongata (Medula oblongata)

Hypothalamus (Hypotalamus)
• Pineal gland (Epifýza)
• Pituitary gland (Hypofýza)

Ventricles (Komory)
CSF (mozkomíšní mok)
Cranial cavity (Dutina lebeční)
Hippocampus, left (Hippocampus, levý);
Hippocampus, right (hippocampus, pravý)
Thalamus, left (Talamus, levý); Thalamus,
right (talamus, pravý)
Caudatus, left (Caudatus, levý); Caudatus,
right (caudatus, pravý)
Putamen, left (Putamen, levý); Putamen,
right (putamen, pravý)
Capsula interna, left (Capsula interna, le-
vá); Capsula interna, right (Capsula inter-
na, pravá)
Eye, left (Oko, levé); Eye, right (oko, pravé)
Optic apparatus (Zrakový aparát):
• Optic nerve, left (Zrakový nerv), levý;

Optic nerve, right (Zrakový nerv, pravý)
• Chiasma
• Optic tract, left (Tractus opticus, levý);

Optic tract, right (Tractus opticus, pravý)
Lens, left (Čočka, levá); Lens, right (čočka,
pravá)
Cochlea, left (Cochlea, levá); Cochlea, right
(Cochlea, pravá)
Inner ear, left (Vnitřní ucho, levé); Inner ear,
right (vnitřní ucho, pravé)

Carotis int. ROI, left (Karotida int. OZ, levá)
Carotis int. ROI, right (Karotida int. OZ, pravá)
Ethmoid bone (Kost čichová)
Frontal bone (Kost čelní)
Mandible (Dolní čelist)
Mandible Body, Left (Mandibula, levá)
Mandible Body, Right (Mandibula, pravá)
Ramus Mandible, Left (Ramus mandibulae, levé)
Ramus Mandible, Right (Ramus mandibulae, pra-
vé)
Maxilla (Horní čelist)
Maxilla, Left (Horní čelist, levá)
Maxilla, Right (Horní čelist, pravá)
Le Fort I Template (Šablona Le Fort I)
Le Fort I Template, Left (Šablona Le Fort I, levá)
Le Fort I Template, Right (Šablona Le Fort I, pravá)
Le Fort III Template (Šablona Le Fort III)
Le Fort III-I Template (Šablona Le Fort III-1)
Nasal bone (Kost nosní)
Occipital bone (Kost týlní)
Orbit, left (Orbita, levá)
Orbit, right (Orbita, pravá)
Orbital Cavity, Left (Orbitální dutina, levá)
Orbital Cavity, Right (Orbitální dutina, pravá)
Parietal bone, left (O. parietale, levá)
Parietal bone, right (O. parietale, pravá)
Sphenoid bone (Kost klínová)
Temporal bone, left (O. temporale, levá)
Temporal bone, right (O. temporale, pravá)
Zygomatic bone, left (O. zygomaticum, levá)
Zygomatic bone, right (O. zygomaticum, pravá)
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Jak provést a ověřit segmentaci

Obrázek 77 

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte objekt, který je součástí atlasu.

2.
Kliknutím na tlačítko Auto Segmentation... otevřete dialogové okno Auto Segmentation
(zobrazené výše).
Program aktivuje automatickou segmentaci a bude sledovat její průběh.

3. Jakmile se procedura dokončí, zkontrolujte, zda jsou všechny objekty v zobrazených
snímcích segmentovány správně.

4.
Kliknutím na tlačítko OK segmentaci potvrdíte a dialogové okno Auto Segmentation
zavřete. Segmentované objekty budou nyní zobrazeny ve všech snímcích v plánovací ob-
lasti.

Segmentace provedená podle segmentace v atlasu nemusí najít správný tvar určité
struktury. Z tohoto důvodu se musí všechny objekty, které byly segmentovány
automaticky, ještě zkontrolovat.
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Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 181



13.4.2 Automatická segmentace pomocí prahování (s využitím oblasti zájmu)

Všeobecné informace

Pomocí funkce Auto Segmentation můžete také definovat struktury, které jsou charakteristické
pro anatomii daného pacienta a které lze ve vybrané sadě snímků snadno rozlišit. Takovou
segmentaci je možné provést na objektech, které nejsou zahrnuty do atlasu. 

Dialogové okno Band Thresholding

Obrázek 78 

Jak provést prahování

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte objekt, který není součástí atlasu.

2. Kliknutím na tlačítko Auto Segmentation... se vám otevře dialogové okno Band Thres-
holding.

3.

Nyní můžete ve zobrazených snímcích definovat třírozměrnou oblast zájmu (ROI) a v této
oblasti upravit kontrast snímku.
Tvar ROI můžete definovat tak, že z rozbalovacího seznamu Mask vyberete ROI Box
nebo ROI Ellipsoid.

4. Pomocí kurzoru myši umístěte rámeček v axiální, koronální a sagitální rovině a ohraničte
tak region, který má být segmentován.

5.

Z rozbalovacího seznamu Maximal Fragment Number vyberte počet fragmentů, které
mají být detekovány a segmentovány. Pokud například vyberete jeden fragment, bude se-
gmentována ta nejrozsáhlejší související oblast.
V náhledu se zvolený počet fragmentů nebere v úvahu. Jakmile nastavení potvrdíte kli-
knutím na tlačítko OK, počet fragmentů se promítne do výpočtu.
POZNÁMKA: maximal Fragment Number se dá využít při eliminaci drobných artefaktů v
prahovaných objektech a lze tím zmenšit potřebné množství paměti.
 

6.

Definujte sytost šedé barvy v zobrazeném mapování (vpravo dole) tím, že:
• zadáte hodnoty Right a Left přímo do uvedených políček nebo
• kurzorem myši upravíte hodnotu vlevo a vpravo pomocí jezdců, dokud se v příslušných

polích nezobrazí vámi požadované hodnoty.

Vytváření objektů pomocí automatické segmentace
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Kroky

7. Chcete-li definovat windowing přesněji, zaškrtněte okénko Zoom a oblast mezi levým a
pravým prahem se zvětší.

8.
Pro potvrzení nastavení a aktivaci segmentace klikněte na tlačítko OK.
Segmentované objekty budou nyní zobrazeny ve všech snímcích v plánovací oblasti.

Příklad: Jak provést segmentaci cév

Určitým objektům jsou přiřazeny přednastavené prahy pro segmentaci, což platí i u segmentace
cév. Pro snímky MR je nastavena minimální hodnota 1433 a maximální hodnota 2252.

Obrázek 79 

Kroky

1. V rozbalovacím seznamu Mask vyberte položku Ellipsoid ROI. Ujistěte se, že ROI obsa-
huje cévy, které chcete segmentovat.

2. Ověřte si, že přednastavené hodnoty prahů zvýrazní cévy. Pokud ne, hodnoty upravte
ručně.

3. Zvolte příslušné Maximal Fragment Number, a to v závislosti na délce a šířce cév, které
chcete segmentovat.

4. Klikněte na tlačítko OK.

Všechny cévy, které byly automaticky segmentovány, musí uživatel zkontrolovat.
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13.4.3 Automatická segmentace pomocí prahování (s využitím objektu masky)

Všeobecné informace

V dialogovém okně Band Thresholding můžete provést i segmentaci v oblasti nadefinované
objektem masky (jiným segmentovaným objektem).
Nejdříve je třeba vytvořit objekt masky, kterým se nadefinuje oblast segmentace. Potom je v tomto
nadefinovaném regionu možné segmentovat nový objekt.

Jak přidávat objekty

Kroky

1.
Objekty můžete do seznamu v oblasti s funkcemi přidávat pomocí funkce New Object...
(na kartě Single Object).
To je objekt masky.

2.
Pro širší definování oblasti, kterou chcete segmentovat, zvolte objekt ze seznamu v ob-
lasti s funkcemi a pomocí funkcí Brush (viz str. 173) nebo SmartShaper (viz str. 189)
proveďte segmentaci.

3. Pomocí funkce New Object... přidejte do seznamu v oblasti s funkcemi další prázdný ob-
jekt.

Jak aktivovat prahování

Kroky

1. Vyberte prázdný objekt, který jste do oblasti s funkcemi právě přidali, a klikněte na tlačítko
Auto Segmentation...; otevře se vám dialogové okno Band Thresholding.

2. Z rozbalovacího seznamu Mask vyberte objekt masky, který jste vytvořili.

3.

Definujte sytost šedé barvy v zobrazeném mapování (vpravo dole) tím, že:
• zadáte hodnoty Right a Left přímo do uvedených políček nebo
• kurzorem myši upravíte hodnotu vlevo a vpravo pomocí jezdců, dokud se v příslušných

polích nezobrazí vámi požadované hodnoty.

4. Pokud chcete definovat windowing přesněji, zaškrtněte okénko Zoom a oblast mezi le-
vým a pravým prahem se zvětší.

5. Pro potvrzení nastavení a aktivaci segmentace klikněte na tlačítko OK. Segmentované
objekty budou nyní zobrazeny ve všech snímcích v plánovací oblasti.

Kontrola segmentace

Segmentace provedená pomocí prahování nemusí najít správný tvar určité struktury. Z
tohoto důvodu se musí všechny objekty, které byly segmentovány automaticky, ještě
zkontrolovat.
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13.5 Vytváření objektů s vysokým rozlišením
13.5.1 Přehled

Všeobecné informace

Systém iPlan uživateli umožňuje vytvářet objekty s vyšším rozlišením, než je rozlišení zvolené
sady snímků (např. tak, aby tloušťka řezu objektu byla jemnější, než je tloušťka řezu snímku).
Díky tomu je snazší ohraničit malé nebo tenké objekty, a to zvláště v rekonstruovaných
zobrazeních, která jsou pořízena kolmo k rovině původních snímkovaných řezů.
Vytváření objektů s vysokým rozlišením může být užitečné například:
• pro přesné stereotaktické plánování, při němž je třeba, aby objekty byly vytvořeny v

rekonstruovaných zobrazeních
• pro volumetrickou analýzu, při níž je důležité přesné porovnání různých objektů (viz str. 187)
• při radio- a neurochirurgických zákrocích, kdy je nutné přesně ohraničit klinický cíl nacházející

se v blízkosti rizikových orgánů

Jak vytvářet objekty s vysokým rozlišením

Nejprve je třeba na kartě Single Object provést určitá nastavení; karta se otevře po kliknutí na
tlačítko New Object... v oblasti s funkcemi. Zmíněná nastavení jsou popsána na následujících
stranách.
Jakmile provedete nastavení, můžete pomocí funkcí popsaných dříve (Brush, SmartBrush, Auto
Segmentation, atd.) vytvořit objekt.

Rozvržení obrazovky

①
②

Obrázek 80 
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Provádění nastavení pro objekty s vysokým rozlišením

Č. Nastavení Vysvětlení

① Slice Di-
stance

Vyberte požadovanou tloušt’ku řezu objektu (např. 1 mm, 2 mm). Pomocí
této funkce můžete nastavit rozlišení objektu, aby objekt měl vyšší rozlišení,
než bylo v původní sadě snímků.
POZNÁMKA: zvolená hodnota je přibližná. Program si vybere nejbližší hod-
notu, která rozdělí původní tloušťku řezu snímku na rovnoměrně rozložené
jemnější řezy. Výsledná tloušťka řezu se od zvolené tloušťky řezu nebude
lišit o více než o faktor 1,7. Kromě toho se tloušťka řezu v sadě snímků v
jednotlivých řezech mění, a proto se bude měnit i tloušťka řezu objektu. V
takovém případě se zobrazí rozmezí tloušťky řezu (jeho minimální a maxi-
mální hodnota).
 

POZNÁMKA: zobrazit tloušťky řezů v jednotlivých sadách snímků je možné
v záložce Plan Content.
 

② Object alig-
ned to 

Vyberte z následujících možností:
• Patient Orientation: Řezy objektu budou zarovnány tak, aby byly paralel-

ně se standardními anatomickými osami pacienta. Díky tomu je možné
provést ohraničení ve skutečných axiálních, koronálních a sagitálních
řezech. To platí i pro sady snímků pořízené při naklonění gantry nebo pro
sady snímků, v nichž byl souřadnicový systém předdefinován lokalizací
nebo sloučením snímků. Tyto přizpůsobené orientace se berou v úvahu. 

• Original Slice Orientation: Řezy objektu budou zarovnány s řezy sním-
ku s výjimkou dodatečných subřezů, které jsou vkládány podle zvolené
tloušt’ky (viz výše). V objektech s orientací původního řezu lze ohraničo-
vat a prohlížet struktury v původních řezech snímků, jak byly pořízeny
skenerem (pokud je použita příslušná orientace zobrazení), a to bez ohle-
du na skutečnou orientaci řezu. 

POZNÁMKA: orientace pacienta a řezu může být v závislosti na dané situa-
ci stejná nebo odlišná (viz str. 186).
 

POZNÁMKA: tloušt’ka řezu a zarovnání objektu, které zvolíte v dialogovém okně, budou
odpovídat sadě snímků, v níž jste poprvé začali objekt ohraničovat.
 

Objekty a orientace

Původní řezy snímků nejsou zarovnány podle orientace pacienta v následujících případech, kdy
byla sada snímků:
• naskenována s nakloněným gantry,
• propojena s jinou sadou snímků,
• lokalizována,
• měla přiřazenu vlastní orientaci (viz str. 75).

POZNÁMKA: pokud objekt není zarovnán podle orientace pacienta nebo původní orientace řezu,
bude odpovídající zarovnání ukázáno v sekci Align object to v dialogovém okně Properties. Tak
to může být v případě objektů vytvořených mimo úlohu Object Creation nebo v případě, že
orientace sady snímků byla po vytvoření objektu upravena.
 

Vytváření objektů s vysokým rozlišením
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Porovnání objektů

Vypočítané hodnoty pro daný objekt, např. jeho objem (zobrazený na níže uvedené kartě Plan
Content), jsou založeny na rozlišení objektu.

Obrázek 81 
Pokud chcete porovnat statistiky podobných objektů vytvořených ve dvou různých sadách
snímků, nastavení rozlišení objektu (tloušt’ka řezu a orientace objektu) by mělo být pro každý
objekt stejné. Jinak zobrazené hodnoty možná nebudou vhodné pro porovnání.

Změna tloušťky řezu

Pokud změníte tloušt’ku řezu u již vytvořeného objektu (otevřením dialogového okna
Properties, viz str. 198), objekt bude převzorkován podle nové tloušt’ky řezu. V důsledku
toho se může změnit jeho tvar a / nebo objem. Po provedení jakýchkoli změn objekt pečlivě
prohlédněte.
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13.5.2 Kontrola objektů s vysokým rozlišením

Všeobecné informace

Pokud jste vytvořili objekt s vysokým rozlišením, můžete jej prohlížet v zobrazených snímcích v
okně Fine, kde je tloušťka řezu srovnatelná s tloušťkou řezu zvoleného objektu. Tímto způsobem
můžete procházet řezy snímků, které jsou k sobě blíž (např. s vyšším rozlišením), než je tomu u
standardního zobrazení.
Fine zobrazení má smysl pouze tehdy, když je tloušťka řezu objektu menší než tloušťka řezu
nastavená v původní sadě snímků.
POZNÁMKA: správnost objektů s vysokým rozlišením zkontrolujte na kartě Overview.
 

Jak zobrazit objekty v módu Jemné

Kroky

1. Vyberte objekt, který chcete prohlížet.

2. Na kartě 4 Views nebo 8 Views klikněte na tlačítko View Orientation a
zobrazí se vám možnosti orientace.

3.
Zvolte orientaci Axial Fine, Coronal Fine nebo Sagittal Fine.
Zobrazení se automaticky aktualizuje.

4. Procházejte sadu snímků a prohlédněte si objekt v každém řezu.

POZNÁMKA: tloušťka řezu v zobrazení Fine odpovídá tloušťce řezu zvoleného objektu. Pokud
zvolíte jiný objekt, zobrazení Fine bude vycházet z nově zvoleného objektu. Zobrazení Fine jsou
jako taková označena v pravém horním rohu každého zobrazení.
 

POZNÁMKA: detaily objektu, které nejsou viditelné v módu Fine, možná nebudou viditelné ani ve
standardním zobrazení. Mějte to při prohlížení objektů ve vysokém rozlišení na paměti.
 

Vytváření objektů s vysokým rozlišením
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13.6 Opravování objektů
13.6.1 Úprava objektů pomocí funkce SmartShaper

Všeobecné informace

Funkce SmartShaper vám umožňuje ručně změnit tvar nebo polohu již vytvořeného objektu.

Co je SmartShaper?

SmartShaper je pokročilý nástroj pro třírozměrné přetvoření anatomických objektů v rámci
pacientovy anatomie. Podobně jako u segmentace podle atlasu, při níž se datové soubory v
atlasu přizpůsobují datovému souboru pacienta tak, aby si soubory vzájemně odpovídaly, nástroj
SmartShaper pokládá přes objekt, který má být přizpůsoben, sít’ neviditelných kontrolních bodů.
Síť kontrolních bodů se pak automaticky upraví pomocí elastické transformace.

Jak SmartShaper používat

Uživatel může kontrolní body interaktivně roztáhnout nebo stlačit tím, že pohybuje nastavitelným
štětcem přes objekt. S tím, jak se přetváří síť, přetváří se i odpovídající objekt, protože je se sítí
spojen ve všech třech rozměrech (axiálním, koronálním i sagitálním).
Nástroj SmartShaper můžete používat i mimo objekt tím, že jej přetáhnete. Funguje to proto, že
štětec přetváří prostor, do něhož je objekt zasazen. Dalo by se to zjednodušeně přirovnat ke
kreslení obrázku na míč. Pokud někdo míč stlačí nebo protáhne, obraz na míči se podle toho
smrští nebo roztáhne.
POZNÁMKA: nástroj SmartShaper je určen pouze pro provádění menších korekcí hraničních
oblastí.
 

Jak SmartShaper používat

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte objekt a klikněte na tlačítko SmartShaper.

2.

• Chcete-li u zobrazených objektů vidět pouze jejich ohraničení, zaškrtněte okénko Con-
tours.

• Pomocí posuvníku Brush Size upravte průměr frézky. Doporučujeme použít průměr vě-
tší než 3 mm.
- Pokud použijete menší štětec, množství vypočtených bodů sítě vzroste a tím vzroste i

citlivost.
- Pokud použijete větší štětec, úpravy budou hrubší.

POZNÁMKA: při použití menších velikostí štětce nemusí nástroj SmartShaper pracovat
správně. Malé změny se provádějí lépe tak, že se v daném místě využijí funkce Brush a
Eraser.
 

3. Chcete-li upravit tvar objektu, posouvejte přes objekt kurzor
myši, čímž upravíte jeho vnější obrysy.
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Na kartě Overview si ověřte, že úpravy objektu pomocí funkce SmartShaper jsou
provedeny správně.

Opravování objektů
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13.7 Pokročilá manipulace s objekty
13.7.1 Přístup

Jak získat přístup k pokročilým funkcím

Kroky

1. Klikněte v oblasti s funkcemi Advanced Manipulation...

2.

Podle druhu manipulace, kterou si s objektem přejete provést, vyberte některou z násle-
dujících karty:
• Scaling (viz str. 192)
• Logical Operations (viz str. 194)
• Splitting (viz str. 196)

POZNÁMKA: zvětšení rozlišení objektu před provedením pokročilé manipulace může vést ke
snížení ztráty informací.
 

Kontrola objektů

Všechny objekty, které byly upraveny pomocí funkcí Advanced Manipulation..., musí být
ověřeny uživatelem.
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13.7.2 Změna měřítka objektů

Všeobecné informace

V dialogovém okně Scaling můžete:
• Proporcionálně zvětšovat nebo zmenšovat objekty, které jste už vytvořili, a z tvarově

upravených objektů vytvářet objekty nové.
• Vytvořte objekt „stěna“, který se vygeneruje podle objektu, který jste už vytvořili.

Dialogové okno Scaling

②

③

①

Obrázek 82 

Č. Vysvětlení

① Seznam zdrojových objektů.

② Zvolený zdrojový objekt, z něhož bude vytvořen objekt v jiném měřítku.

③ Náhled objektu v jiném měřítku získaný po manipulaci s objektem.

POZNÁMKA: možnosti dostupné v dialogovém okně Scaling se liší podle toho, zda se objekt
zmenšuje nebo zvětšuje nebo zda se vytváří stěnový objekt.
 

Jak objekty zvětšovat a zmenšovat

Kroky

1. V dialogovém okně Scaling zvolte funkci Enlarge Object nebo Shrink Object v sekci
Choose Operation and Source Object. 

2. Ze seznamu zdrojových objektů vyberte objekt, jehož měřítko chcete změnit.

3.

V sekci Adjust Parameters definujte, o kolik milimetrů chcete objekt zvětšit nebo zmen-
šit.
Velikost objektu se proporcionálně upraví ve směrech levá-pravá, přední-zadní a hlava-
nohy. Pro zrušení tohoto nastavení klikněte na okénko proportional u příslušné orienta-
ce.
POZNÁMKA: pokud v polích s parametry zadáte hodnoty, které se od sebe budou výra-
zně lišit, a použijete funkci Shrink, výsledný objekt se možná zobrazí jinak, než jste oče-
kávali. Nicméně objekt bude zobrazen správně.
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Kroky

4.

V poli Object Name zadejte název zmenšeného či zvětšeného objektu. Ze seznamu
Structure Type můžete zvolit také předdefinovanou strukturu.
POZNÁMKA: nový objekt je automaticky pojmenován podle názvu zdrojového objektu a
zvolené operace.
 

5. Klikněte na požadovanou barvu daného objektu.

6. Náhled výsledného objektu při změně měřítka můžete zobrazit kliknutím na náhledy zo-
brazené vpravo od karty.

7. Kliknutím na tlačítko Generate vytvoříte objekt v jiném měřítku.

8.
Pro potvrzení daného nastavení a zavření tohoto dialogového okna klikněte na tlačítko
Close.
Zvětšený či zmenšený objekt se nyní zobrazí v seznamu zobrazení v oblasti funkce.

Jak vytvořit stěnový objekt

Kroky

1. V dialogovém okně Scaling v sekci Choose Operation and Source Object vyberte mo-
žnost Create Wall. 

2.

Vyberte z následujících možností:
• Kliknutím na možnost Exterior zobrazíte stěnový objekt mimo zdrojový objekt
• Kliknutím na možnost Centered zobrazíte hranice zdrojového objektu ve středu nového

stěnového objektu
• Kliknutím na možnost Interior zobrazíte stěnový objekt uvnitř zdrojového objektu

3. Ze seznamu zdrojových objektů vyberte objekt, z něhož chcete vytvořit stěnový objekt.

4. V sekci Adjust Parameters zadejte rozměry stěnového objektu v milimetrech.

5.
V poli Object Name zadejte název stěnového objektu. Ze seznamu Structure Type mů-
žete zvolit také předdefinovanou strukturu.
POZNÁMKA: nový objekt je automaticky pojmenován podle názvu zdrojového objektu.
 

6. Klikněte na požadovanou barvu daného objektu.

7. Náhled výsledného objektu při změně měřítka můžete zobrazit kliknutím na náhledy zo-
brazené vpravo od karty.

8. Kliknutím na tlačítko Generate vytvoříte stěnový objekt.

9.
Pro potvrzení daného nastavení a zavření tohoto dialogového okna klikněte na tlačítko
Close.
Stěnový objekt se nyní zobrazí v seznamu v oblasti s funkcemi.

VYTVOŘENÍ OBJEKTU
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13.7.3 Slučování objektů

Všeobecné informace

V dialogovém okně Logical Operations můžete sloučit dva objekty a vytvořit z nich objekt nový.

Dialogové okno Logical Operations

①

②

Obrázek 83 

Č. Vysvětlení

① Zvolené zdrojové objekty, z nichž bude vytvořen nový objekt.

② Náhled nového objektu založený na způsobu sloučení dvou zdrojových objektů.

Jak slučovat objekty

Kroky

1. V polích First Operand a Second Operand vyberte dva objekty, z nichž se má vytvořit
nový objekt.

2.

Z následujících možností vyberte požadovanou operaci:
• Kliknutím na tlačítko Union vytvoříte nový objekt ze dvou sloučených objektů
• Kliknutím na tlačítko Intersection vytvoříte nový objekt z průniku dvou objektů
• Kliknutím na tlačítko Subtraction vytvoříte nový objekt, který vznikne odečtením druhé-

ho objektu (Second Operand) od prvního objektu (First Operand)

3.
V poli Object Name zadejte název nového objektu. Ze seznamu Structure Type můžete
zvolit také předdefinovanou strukturu.
POZNÁMKA: nový objekt se automaticky pojmenuje podle zvolené operace.
 

4. Klikněte na požadovanou barvu daného objektu.

5. Náhled výsledného objektu po sloučení můžete zobrazit kliknutím na náhledy zobrazené
vpravo od karty.

6. Kliknutím na tlačítko Generate vytvoříte nový objekt.

7.
Pro potvrzení daného nastavení a zavření tohoto dialogového okna klikněte na tlačítko
Close.
Nový objekt se nyní zobrazí v seznamu v oblasti s funkcemi.

Pokročilá manipulace s objekty
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POZNÁMKA: výsledky použití funkcí Union, Intersection a Subtraction se mohou lišit od
původního tvaru objektu, pokud jsou segmentovány v jiných sadách řezů a/nebo s jiným
rozlišením.
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13.7.4 Dělení objektů

Všeobecné informace

V dialogovém okně Splitting můžete vámi vytvořený objekt rozdělit na dvě části. 

Dialogové okno Splitting

Obrázek 84 

Jak rozdělovat objekty

Kroky

1. Ze seznamu Source Object vyberte objekt, který chcete rozdělit.

2.

Zvolte požadovanou orientaci rozdělení:
• Kliknutím na tlačítko Min Area zadáte takovou orientaci rozdělení, aby průřez byl co nej-

menší
• Kliknutím na možnost Axial, Coronal nebo Sagittal rozdělíte objekt podle zadané orien-

tace

3. Klikněte na tlačítko Object Splitter, které se nachází na liště na kartě Split-
ting.

4. Na kartě klikněte na požadované zobrazení.

5.

Pomocí kurzoru myši chyťte zelený čtvereček a podél zvolené orientace nastavte rovinu
řezu.
Rovinu je možné také naklonit, a to posunutím kurzoru myši nad nebo pod zelený čtvere-
ček.

6. V zobrazených snímcích zkontrolujte, zda je rozdělení objektu provedeno správně.

Pokročilá manipulace s objekty
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Jak vytvářet rozdělené objekty

Pokud jste spokojeni s tím, jak byl objekt rozdělen, můžete vytvořit dva nové objekty označené
modrým a žlutým rámečkem.

Kroky

1. V poli Object Name zadejte název prvního objektu.

2. Klikněte na požadovanou barvu daného objektu.

3.
Klikněte na tlačítko Generate Blue nebo Generate Amber, podle toho, který objekt chce-
te vytvořit.
Tento objekt se nyní zobrazí v seznamu Source Object.

4. Kroky 1-3 zopakujte i pro druhý objekt.

5.
Pro potvrzení daného nastavení a zavření tohoto dialogového okna klikněte na tlačítko
Close.
Nové objekty se nyní zobrazí v seznamu v oblasti s funkcemi.

VYTVOŘENÍ OBJEKTU
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13.8 Vlastnosti objektu
13.8.1 Přehled

Všeobecné informace

Každý objekt má určité vlastnosti, které jste zadali při vytváření objektu, např. barvu, název, typ
struktury, apod. Jakmile objekt vytvoříte, můžete podle potřeby sledovat a upravovat některé jeho
vlastnosti v příslušném dialogovém okně Properties. Další vlastnosti (např. objem objektu)
můžete sledovat na kartě Plan Content.
POZNÁMKA: některé objekty (např. Cerebrum) mají zvláštní možnosti vizualizace, pokud
spustíte Advanced 3D (viz str. 95).
 

Jak získat přístup k vlastnostem objektu

Chcete-li otevřít dialogové okno Properties, klikněte na ikonu vlastnosti vedle objektu ze
seznamu v oblasti s funkcemi.

Dialogové okno Properties

Obrázek 85 
Obsahuje následující informace:
• Typ struktury (např. z atlasu).
• Název objektu.
• Tloušťka řezu a zarovnání objektu: Díky těmto nastavením můžete vytvořit objekty s vysokým

rozlišením, kdy je zapotřebí provést přesnější ohraničení.
• Barva a neprůhlednost objektu.
• Prepare for Export... Tlačítkem Prepare for Export se definují určitá nastavení pro export

objektu (viz str. 202).
Tato nastavení jsou podrobně popsána od str. 170.

Vlastnosti objektu
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Vlastnosti objektu na kartě Plan Content

①

②

Obrázek 86 
Když vyberete objekt z levé části dialogového okna ①, zobrazí se jeho vlastnosti na pravé straně
dialogového okna ②.
Jsou zde zobrazeny následující informace:
• Název objektu.
• Sada snímků, v níž byl objekt vytvořen.
• Objem objektu.
• Tloušťka řezu objektu.
• Velikost pixelu objektu.
• Informace o volumetrickém měření: Zde můžete vybrat jinou sadu snímků a sledovat

volumetrické parametry objektu, který je založen na této sadě.
• Tlačítko Copy to Clipboard v dolní části karty Plan Content: Umožňuje vám kopírovat data

objektu do schránky Windows, např. při přenášení dat do externího souboru.

Tvar a objem objektu

Systém iPlan vypočítá hodnotu Volume objektu na základě kvality snímku, jeho rozlišení,
tloušt’ky řezu atd.; tato hodnota se může lišit od skutečného objemu ohraničeného
objektu. 

VYTVOŘENÍ OBJEKTU
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13.9 Doplňkové funkce
13.9.1 Doplňkové možnosti vytvoření objektu

Jak používat funkci Automatické vyplnění

Možnosti

Pokud chcete, aby se vámi ohraničené oblasti automaticky vy-
plnily, např. když pomocí funkce Brush, SmartBrush nebo Se-
edBrush vytvoříte kruh, zaškrtněte okénko Auto Fill.

Pokud chcete ohraničený prostor zobrazit podle velikosti štětce,
okénko Auto Fill odznačte.

Jak používat funkci Contours

Možnosti

Pokud chcete nástroj Brush/Eraser a kterýkoli z vytvořených
objektů zobrazit jako obrysy, zaškrtněte okénko Contours.

Pokud chcete nástroj Brush/Eraser a vytvořené objekty zobra-
zit vyplněné příslušnou barvou, zrušte zaškrtnutí políčka Con-
tours.

POZNÁMKA: tato funkce je aktivní při používání nástrojů Brush, Eraser, SmartBrush a
SeedBrush.
 

Doplňkové funkce
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Jak vymazávat objekty

Funkce Eraser umožňuje uživateli ručně vymazat informace z vytvořených objektů.

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Eraser. 

2.

①

Klikněte na snímek a podržte levé tlačítko myši; přitom
posouvejte kurzor tak dlouho, dokud nebude požadovaná
oblast vymazána ①.

Jak odstraňovat objekty

Kroky

1. Zvolte objekt ze seznamu.

2. Klikněte na tlačítko Remove.

VYTVOŘENÍ OBJEKTU
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13.10 Příprava objektů na export
13.10.1 Příprava objektů

Všeobecné informace

Jakmile jste dokončili plánování objektů, můžete všechny objekty připravit na export. To je
užitečné tehdy, když objekty exportujete kvůli navigaci nebo pro použití např. v systému iPlan RT
Image.
Tento krok je nutné provést, pokud:
• objekt nemá přednastavenou tloušt’ku řezu nebo když není nastavena původní orientace řezu
• chcete vybrat jinou sadu snímků, do které objekt vyexportujete

Jak objekty připravit na export

Kroky

1. Klikněte na ikonu vlastnosti vedle objektu ze seznamu v oblasti s funkcemi.

2.

V dialogovém okně Properties klikněte na tlačítko Prepare for Export..., čímž se otevře
dialogové okno Export Prep.

3. Vyberte objekty, které chcete exportovat do zvolené sady snímků.
POZNÁMKA: tato ikona znamená, že odpovídající objekt má malý objem a že tvar objek-
tu se může během exportu výrazně změnit.
 

4. Vyberte sadu snímků, kterou chcete exportovat.

5. Kliknutím na tlačítko OK volbu potvrdíte.

Kontrola objektů

Jakmile volbu potvrdíte tlačítkem OK, objekt se převzorkuje podle původní orientace řezu.
V důsledku toho se může objem a / nebo tvar objektů změnit. Ve zobrazených snímcích
objekt pečlivě zkontrolujte.

Příprava objektů na export
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14 MAPOVÁNÍ BOLD MRI
14.1 Úvod
14.1.1 Přehled

Co je metoda BOLD MRI?

MRI BOLD (blood oxygen level dependent neboli závislá na úrovni kyslíku v krvi) je technika
zobrazující na skenech z MRI zvýšený průtok krve v aktivovaných oblastech mozku. Když
například pohnete prsty, dojde v motorické oblasti mozku nejprve ke zvýšené činnosti neuronů a
následně ke zvýšenému průtoku krve.
Tento zvýšený průtok přesahuje aktuální potřebu kyslíku. To vede ke zvýšení poměru množství
okysličené krve vzhledem k odkysličené krvi a způsobuje to jemnou změnu v síle signálu MRI v
porovnání se stavem, který existoval před započetím dané činnosti.
Tuto malou změnu v signálu MRI lze zachytit pomocí ultrarychlých MR sekvencí, tzv.
Echoplanárního zobrazování (Echo Planar Imaging, EPI), díky nimž lze mapovat aktivní oblasti
mozku.

Rekonstrukce aktivačních map

Funkční aktivita se vypočítává pomocí statistického parametrického mapování založeného na
obecném lineárním modelu (GLM neboli General Linear Model), kde konstrukční matice určuje
statistický model složený ze souboru prediktorů nebo vysvětlujících proměnných. 
Konstrukční matice je důležitým nástrojem pro vytváření hypotéz o očekávaných změnách v
signálu BOLD MRI. Pomocí obecného lineárního modelu se statistický model specifikovaný v
konstrukční matici porovná s naměřeným časovým průběhem v každém voxelu. Srovnání modelu
a dat je vyjádřeno hodnotou pro každý voxel, která vypovídá o tom, do jaké míry celkový model
odpovídá naměřeným datům.
Pokud hodnota voxelu překročí statistický práh, příslušný voxel bude zvýrazněn pomocí
odpovídajícího barevného kódování. Použité metody a algoritmy se rovnoměrně vyhodnotí a
publikují.

Jak se technika BOLD MRI používá

Plánovací úloha BOLD MRI Mapping se v programu iPlan používá:
• K definování konstrukční matice v experimentu BOLD MRI založeném na sběru dat BOLD MRI

nahraných do léčebného plánu.
• K výpočtu objektů typu 3D BOLD MRI.

Tuto aplikaci používejte pouze tehdy, když máte dostatečné klinické zkušenosti a potřebné
zázemí pro provádění techniky BOLD MRI. V případě potřeby požádejte o pomoc vaše
radiologické oddělení.

Kvůli nejistotě, která se s danou technikou neoddělitelně pojí a kvůli statistické analýze a
nízké kvalitě zdrojových snímků MR EPI, by se na výsledek mělo pohlížet jako na
parametrickou informaci související s činností mozku. Výsledek zpracování snímku s daty
BOLD MRI závisí na spolupráci pacienta během vyšetření, přesnosti dat, způsobu
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zpracování snímku a uživatelském nastavení. Mějte na paměti, že uživatelské nastavení má
na zobrazené parametrické výsledky značný vliv.

Platné datové soubory

Objekty typu 3D BOLD MRI lze vytvářet pouze z anatomických dat (například z MR). Proto je
třeba data typu BOLD MRI pomocí funkce Image Fusion sloučit s anatomickou sadou snímků.
Mají-li se získat platné datové soubory, musí anatomická i BOLD MRI data pocházet ze snímků
stejného pacienta. Je velmi důležité, aby se nikdy nevytvářely nekonzistentní datové soubory.
Pokud funkční data importujete do již existujícího léčebného plánu, program se vás konkrétně
zeptá, zda chcete vytvořit nového pacienta, nebo zda se mohou nově naimportovaná data vložit
do stávajícího plánu.

Než začnete

Kroky

1. V souladu s pokyny pro skenování uvedenými v technické podpoře společnosti Brainlab,
získejte data BOLD MRI.

2. Importujte datový soubor BOLD MRI a anatomický datový soubor (viz str. 40).

3. Proveďte sloučení snímků (viz str. 151) obsahující data BOLD MRI s další dostupnou sa-
dou snímků, abyste zkombinovali anatomické a funkční informace.

POZNÁMKA: data z MR mající podobné charakteristiky jako data BOLD (např. řada perfuzních
časů) mohou být mylně vyhodnocena jako platná studie BOLD MRI.
 

Úvod
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14.1.2 Zpracování snímků BOLD MRI

Kvalita BOLD MRI

Data BOLD MRI jsou založena na rychlých sekvencích EPI MRI, které podléhají makroskopickým
nehomogenitám magnetického pole.
Tyto nehomogenity jsou způsobeny rozdíly v magnetické citlivosti na rozhraních vzduch-tkáň,
například v blízkosti zvukovodů a dutin ve spodině lebeční.
Výsledné snímky proto mohou být ovlivněny ztrátou signálu a geometrickým zkreslením.

Kvalita aktivační mapy

Výsledky zpracování dat BOLD MRI závisí na:
• Kvalita BOLD MRI (viz výše)
• Reprodukovatelnosti vzoru funkční úlohy
• Spolupráci pacienta během provádění úlohy
• Nastavení parametrů předzpracování, které byly použity během importu dat (vyhlazování,

korekce pohybu)
• Interní statistický výpočet

Snímky BOLD MRI mohou být zkresleny v závislosti na konfiguraci skeneru a protokolech.
Správnost dat BOLD MRI se musí ověřit porovnáním s jinými anatomickými daty a potvrdit
při slučování snímků.

V závislosti na konfiguraci skeneru a sekvenčních parametrech mohou být snímky ve
frontální oblasti mozku zkresleny. Snímky BOLD MRI lze sloučit s anatomickými sadami
snímků ve vyšším rozlišení pomocí konkrétní oblasti zájmu v plánovací úloze Image Fusion
(viz str. 151).

Data BOLD MRI představují nepřímé měření aktivity neuronů a jsou citlivá vůči vlivu jiných
než neuronových změn v těle. Měření BOLD MRI zachycuje okysličení krve nejen v
oblastech mozku, ale také v mozkových tepnách. Při srovnání výsledků BOLD MRI s
anatomickými daty by se tyto oblasti měly interpretovat s ohledem na tyto vlivy.

V různých oblastech mozku se mohou hemodynamické odezvy lišit a mohou tak být
příčinou rozdílných intenzit. Výsledky měření BOLD MRI mohou být interpretovány
uspokojivě pouze za předpokladu, že se pečlivě zvolí vhodná analýza a vhodné parametry.
Parametry BOLD MRI použité při zpracování snímků by se měly náležitě upravit pro každé
jednotlivé měření.

Parametry korekce pohybu

Při importu dat zkontrolujte parametry korekce pohybu, protože ty mohou obsahovat důležité
informace o kvalitě dat. Pokud jsou korekční hodnoty příliš vysoké, data mohou být nevratně
poškozena, což může vést ke zkreslení výsledků analýzy BOLD MRI.

Mapování činnosti mozku

Primární oblastí zájmu v neurochirurgii je umístění motorických oblastí vzhledem k mozkovému
nádoru. Reprodukovatelná činnost mozku může být stanovena pomocí motorických vzorů, jako
například:
• Ťukání prstem
• Otevírání a zavírání dlaně
• Pohyb nohou
• Pohyb jazyka

MAPOVÁNÍ BOLD MRI
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Technika BOLD MRI je citlivá na pohyb. Funkční úlohy by se měly provádět bez pohybu
hlavy podle výše uvedených vzorů.

Pamatujte, že výsledek zpracování snímku s daty BOLD MRI závisí na spolupráci pacienta
během vyšetření, přesnosti měření, způsobu zpracování snímku a uživatelském nastavení.
Tyto faktory významně ovlivňují přesnost zachycení funkčních oblastí zájmu.

Úvod
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14.1.3 Funkce pro mapování BOLD MRI

Hlavní obrazovka

Obrázek 87 

Přehled funkcí

Funkce Vysvětlení Viz

Rámeček se
seznamem

Obsahuje seznam funkčních úloh, aktivačních ohnisek a 3D ob-
jektů BOLD MRI, které jste zadali. Odsud můžete upravovat vidi-
telnost, barvu a vlastnosti položek seznamu.

Str. 65

Define Tasks Umožňuje definovat konstrukční matici pro danou funkční úlohu;
matice bude obsahovat parametry nahrané během skenování. Str. 209

Remove Vymaže ze seznamu funkční úlohu, ohnisko nebo vybraný 3D ob-
jekt. Str. 220

Functional
Analysis

Kliknutím na tlačítko vlastností nastavíte možnosti analý-
zy. Str. 209

Start BOLD
MRI Analysis Provede analýzu dat BOLD MRI pro definované úlohy. Str. 211

Threshold Nastaví práh pro vypočtené aktivace BOLD MRI. Str. 211

Create 3D Ob-
ject Z dat BOLD MRI vytvoří objekt 3D BOLD MRI. Str. 218

Contours Zobrazí 3D objekt BOLD MRI barevně nebo pouze jeho obrysy. Str. 220

MAPOVÁNÍ BOLD MRI

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 207



14.2 Mapování BOLD MRI
14.2.1 Výběr studie BOLD MRI

Jak vybrat studii

Pokud byla do léčebného plánu importována více než jedna studie BOLD MRI, otevře se při
zadání BOLD MRI Mapping dialogové okno Studies. V něm můžete vybrat studii BOLD MRI, ve
které chcete provést mapování BOLD MRI.

Obrázek 88 

Kroky

1. Vyberte příslušnou studii BOLD MRI.

2. Projděte si údaje zobrazené v pravé části dialogového okna.

3.
Pro potvrzení volby a zavření tohoto dialogového okna klikněte na tlačítko OK.
Nyní můžete definovat konstrukční matici (viz str. 209).

Kontrola dat BOLD MRI

Snímky BOLD MRI mohou být v závislosti na konfiguraci skeneru a protokolech zkresleny.
Má-li se zajistit správnost dat, musí se snímky BOLD MRI porovnat s anatomickými daty a
zkontrolovat během slučování snímků.

Systémové zprávy

Mají-li se v léčebném plánu použít platné datové soubory, veškerá nahraná data BOLD MRI musí
pocházet od stejného pacienta jako anatomická data. Pokud se pokoušíte do systému
naimportovat nová data DICOM pořízená na pacientovi, který má jiné jméno nebo identifikační
číslo, program zobrazí varovnou zprávu.
• Pokud ve zprávě kliknete na tlačítko Yes, snímky se nahrají do současného léčebného plánu.

Tuto možnost použijte pouze tehdy, když jste si jistí, že údaje o pacientovi pocházejí od
stejného pacienta, jehož údaje jste již nahráli.

• Pokud kliknete na tlačítko No, vybraná data se do plánu nenahrají.

Anatomické údaje a sada údajů BOLD MRI (například snímky MR a CT) musí pocházet od
stejného pacienta a být označeny stejným jménem a ID pacienta. Sloučení sad údajů BOLD
MRI se sadami anatomických údajů od odlišných pacientů povede k neplatným výsledkům.

Mapování BOLD MRI
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14.2.2 Definování konstrukční matice

Všeobecné informace

Konstrukční matice je založena na parametrech použitých během skenování. Obsluha nastaví na
skeneru sekvenci BOLD MRI a příslušný vzor.
Během skenování musí pacient vykonat určené funkční úlohy (např. ťukání prstem). V jedné studii
lze použít data obsahující více než jednu úlohu, například ťukání prstem a po něm pohyb nohou.
Program obsahuje všechny definované funkční úlohy. Jedna nebo více těchto úloh může být
následně vybrána pro analýzu.

Dialogové okno Task Paradigm

Obrázek 89 

Jak definovat úlohu

Kroky

1.
Klikněte na tlačítko Define Tasks, které se nachází v oblasti s funkcemi.
Otevře se dialogové okno Task Paradigm, kde můžete definovat nastavení konstrukční
matice.

2. Klikněte na tlačítko Create new... a v poli Task name zadejte její název (například Ru-
ka).

3. V poli Time to first task pomocí jezdce nastavte čas nebo počet (prázdných) skenů,
které byly pořízeny před provedením první úlohy.

4. V poli Task length nastavte pomocí jezdce délku úlohy buď v sekundách, nebo ji zadejte
počtem skenů, v jejichž průběhu se bude úloha provádět.

5. V poli Rest length pomocí jezdce nastavte dobu nebo počet skenů, v jejichž průběhu
bude pacient v klidu.

6. Z palety vyberte barvu pro funkční úlohu.

7.
Chcete-li nastavit Analysis Options, klikněte na tlačítko vlastností. Otevře se
dialogové okno Options.
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Kroky

8. Vyberte z následujících možností: Gamma Model, Gaussian Model nebo None a pro
potvrzení volby klikněte na tlačítko OK.

9.
V dialogovém okně Task Paradigm klikněte na tlačítko OK, čímž nastavení potvrdíte.
Do seznamu Functional Tasks v oblasti s funkcemi je nyní přidána nová úloha, která se
dá použít pro analýzu dat BOLD MRI.

POZNÁMKA: parametry potřebné pro tvorbu konstrukční matice, které se zde zadávají, musí
poskytnout radiologické oddělení.
 

Zobrazení parametrů

Zadané parametry se zobrazí ve formě grafu v dialogovém okně Task Paradigm. Vpravo jsou
uvedeny informace o skenovacím protokolu společně s nastavenými hodnotami pro
předzpracování (vyhlazení, korekce doby řezu a korekce pohybu).
Korekce doby řezu minimalizuje artefakty způsobené různou délkou pořizování jednotlivých řezů.
Chcete-li použít tuto možnost, musí být správně zadáno pořadí pořízení jednotlivých řezů. Pokud
pořadí řezů není známo, korekce doby skenu se neprovede.
Pokud zvolené parametry úlohy neodpovídají nahraným sadám snímků BOLD MRI, zobrazí se
varovná zpráva.
V příkladu uvedeném na Obrázek 89 byla úloha „jazyk“ provedena s:
• offsetem 0 skenů, bez aktivace pacienta
• během pořizování 8 skenů (20 vteřin) pacient hýbal jazykem a
• během pořizování 16 skenů (40 vteřin) byl pacient v klidu

Pokud již funkční úloha není požadována, kliknutím na tlačítko Remove se úloha ze seznamu
Task Selection vymaže.

Má-li být analýza provedena správně, celý funkční vzor musí být zadán jako funkční úlohy.
Uživatel musí dbát na to, aby vybrané nastavení odpovídalo aktuálnímu experimentálnímu
nastavení.
Korelační koeficient mezi funkčním vzorem (konkrétními úlohami) a měřenými časovými řadami
se vypočítá podle běžně přijímané Pearsonovy metody.
POZNÁMKA: BOLD MRI podporuje pouze takové funkční vzory, které jsou orientovány blokově.
Vzory orientované podle událostí nejsou v současné době podporovány.
 

Mapování BOLD MRI
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14.2.3 Analýza dat BOLD MRI

Všeobecné informace

Jakmile byly definovány funkční úlohy (viz str. 209), může se začít s analýzou dat.

Jak spustit datovou analýzu

Krok

Pro spuštění funkční analýzy pro všechny definované úlohy klikněte na tlačítko Start BOLD MRI
Analysis. 
Lišta postupu v oblasti s funkcemi ukazuje stav operace.

Zobrazené výsledky

Vypočtené výsledky po zpracování snímku se zobrazí v jednotlivých oknech podle barev
přidělených jednotlivým úlohám.

Obrázek 90 
Jakmile se analýza dokončí, oblasti ve snímcích obsahující příslušné signálové informace se
vybarví podle detekované úrovně signálu a podle barvy, která byla příslušné úloze přidělena.

Nastavení prahu pro BOLD MRI

V oblasti s funkcemi můžete pomocí jezdce s názvem Threshold nastavit rozsah oblasti, která se
zobrazí barevně. 
Jezdec Threshold pomáhá rozlišit aktivované pixely (ty s vyšší pravděpodobností aktivace, než je
prahová hodnota) od neaktivovaných pixelů. Aktuálně nastavený práh a hodnota
pravděpodobnosti (p-hodnota) pro falešně pozitivní aktivace jsou uvedeny nad jezdcem.

Možnosti

Posunutím jezdce doprava zvýšíte minimální intenzitu signálu potřebnou pro zobrazení. V dů-
sledku toho se odpovídajícím způsobem zmenší zobrazená aktivovaná oblast.
POZNÁMKA: čím větší je intenzita signálu, tím je zobrazená barva bledší.
 

Posunutím jezdce doleva zobrazíte oblasti s nižší intenzitou signálu BOLD MRI.

MAPOVÁNÍ BOLD MRI

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 211



Práh použitý při BOLD MRI Mapping po úspěšně provedené analýze je přednastaven se
statistickou významností p = 0,001. To je však pouze navržená hodnota prahu. Před
interpretací a využitím dat musí uživatel zvážit předpokládanou hodnotu a odpovídajícím
způsobem práh upravit. Hodnota nastaveného prahu má silný vliv na zobrazené výsledky.

Mapování BOLD MRI
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14.3 Záložka zobrazení časových řad
14.3.1 Přehled

Všeobecné informace

Záložka Time Series View vám umožní prohlédnout si data aktivačního signálu BOLD MRI s
cílem:
• Usnadnit správné nastavení prahu
• Vyhodnotit zobrazené aktivace
• Zkontrolovat výsledky porovnáním se specifickým vzorem

Kromě toho můžete v sadě snímků vybrat konkrétní voxel a zobrazit příslušný průběh signálu v
časové ose a přenést ho do grafu zobrazujícího parametry korekce pohybu (pokud se během
importu přenesly), a určit tak případnou shodu s artefakty způsobenými pohybem.

Rozvržení obrazovky

③

④

①

②

Obrázek 91 

Č. Zobrazení Vysvětlení

① Zobrazení konfigurace
3D Umožňuje konfigurovat různé možnosti zobrazení (viz str. 84).

② Zobrazení vybrané sa-
dy Zvolte vybranou sadu snímků (viz str. 278).

③ Zobrazení časových
řad

Je zde zobrazena funkční úloha vybraná ze seznamu funkcí, kte-
rá může být korelována s dalšími údaji, například s průběhem in-
tenzity signálu, korekcí pohybu, apod.

④ Zobrazení vybraných
voxelů

Zde můžete vybrat voxel, na kterém je založen graf časových
řad.
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Nastavení interpolace

Možnosti

Po provedení původní funkční analýzy (viz str. 218) se v okně
zobrazení vybraných voxelů zobrazí oblast aktivace, a to v
souladu s aktuálním rozložením voxelů, které je zde znázor-
něno.

Pro lepší vizuální interpretaci zobrazených informací nejprve
klikněte na tlačítko s šipkou v okně zobrazení vybraných vo-
xelů a poté klikněte na ikonu interpolace.

Záložka zobrazení časových řad
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14.3.2 Zobrazení signálu

Všeobecné informace

V Time Series View je funkční úloha vybraná ze seznamu funkcí zobrazena v korelaci s časovou
osou složenou z mnoha pořízených skenů. Zpočátku nejsou zobrazeny žádné další informace.

Jak lze aktivovat zobrazení signálu

Chcete-li zobrazit průběh intenzity signálu v daném místě, musíte v okně zobrazení vybraných
voxelů vybrat požadovaný voxel nebo sadu voxelů.

Kroky

1. Nejprve v okně zobrazení vybraných voxelů klikněte na tlačít-
ko s šipkou a poté klikněte na ikonu Time Series Options.

2.

Vyberte možnost časových řad: Single Voxel, 3 x 3 Voxel, 5
x 5 Voxel.
POZNÁMKA: pokud jste zvolili možnost 3 x 3 Voxel nebo 5 x
5 Voxel, je průměrná hodnota vzata z odpovídajícího signálu.
Díky tomu je možné provést spolehlivější vyhodnocení funkční
aktivace.
 

3. Ujistěte se, že ikona Select Timeseries na liště je aktivována
(žlutá).

4.

V okně zobrazení vybraných voxelů klikněte na barevnou ob-
last aktivace představující aktuálně zvolenou funkční úlohu.
Žlutý rámeček ohraničuje oblast vybranou pro zobrazení sig-
nálu. Rámeček můžete upravit pomocí kurzoru myši (je zobra-
zen jako nitkový kříž).
POZNÁMKA: oblasti se silnou intenzitou signálu jsou zobraze-
ny světlejší barvou.
 

Graf se zobrazeným signálem

① ②

Obrázek 92 
Jakmile jste vybrali voxely, intenzita odpovídajícího signálu BOLD MRI (osa y) se v průběhu času
(osa x) zobrazí v grafu bílou barvou.
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Čím silnější je signál překrývající každý barevný obdélník (např. čím vyšší je úroveň sytosti šedé
barvy), tím větší je pravděpodobnost, že signál není výsledkem pouhých náhodných artefaktů.
Pro funkční úlohu a pro časové řady v dané oblasti vybraných voxelů se vypočte a zobrazí
korelační koeficient ①.
Z oblasti vybraných voxelů se zobrazí souřadnice x, y a z ②.
Střední hodnota (v grafu vpravo dole) ukazuje typ zvolené oblasti (jeden voxel, 3 x 3
interpolované nebo 5 x 5 interpolovaných).

Kvůli nejistotě, která se s danou technikou neoddělitelně pojí, a kvůli statistické analýze a
velmi nízké kvalitě zdrojových snímků MRI EPI, by se na výsledek mělo pohlížet jako na
parametrickou informaci související s činností mozku.

Záložka zobrazení časových řad
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14.3.3 Korekce pohybu

Všeobecné informace

Pokud se během importování prováděla korekce pohybu (viz str. 44), mohou být v okně zobrazení
časových řad uvedeny také odpovídající převodní a rotační parametry.

Jak zobrazit informace o korekci pohybu

Kroky

1. Klikněte na ikonu Motion Correction (na obrazovce vlevo nahoře).

2. Vyberte možnost korekce pohybu: None, Translation, Rotation.

Jak graf interpretovat

Graf v okně zobrazení časových řad je aktualizován ve směru os x, y a z podle souřadnicového
systému pacienta.

Obrázek 93 
• Pohyb R-L (zprava doleva) je zobrazen červenou křivkou
• Pohyb A-P (předozadní) je zobrazen zelenou křivkou
• Pohyb ve směru H-F (hlava - nohy) je zobrazen modrou křivkou

Převodní údaje jsou zobrazeny v milimetrech. Rotační údaje jsou zobrazeny ve stupních.
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14.4 3D objekty BOLD MRI
14.4.1 Definování oblasti zájmu

Všeobecné informace

Když je analýza dat BOLD MRI hotová, můžete vytvořit trojrozměrný model struktury BOLD MRI,
který lze exportovat pro použití v navigačním programu Brainlab.

Používání funkce Oblast zájmu

Před vytvořením 3D objektu můžete použít funkci Region of Interest na liště, abyste např.
eliminovali falešné aktivace vyvolané cévami. Tato funkce se dá využít k odlišení oblastí motorické
aktivace.
POZNÁMKA: funkce Region of Interest je automaticky aktivována po úspěšném provedení
analýzy dat BOLD MRI. 
 

Jak definovat oblast zájmu

Obrázek 94 

Kroky

1. Na liště klikněte na ikonu oblasti zájmu, pokud již ovšem není aktivována (žlu-
té).

2. Pomocí ukazatele myši upravte velikost a polohu žlutě tečkovaného rámečku v zobraze-
ných snímcích tak, aby zahrnoval požadovanou oblast zájmu.

Při vytváření 3D objektů z funkčních oblastí dbejte na to, aby důležité aktivace byly uvnitř
oblasti zájmu. Pokud je funkce oblasti zájmu neaktivní, budou k vytvoření 3D objektu
použity všechny oblasti BOLD MRI ze stávající úlohy.

3D objekty BOLD MRI
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14.4.2 Vytváření 3D objektů BOLD MRI

Než začnete

Vzhledem k tomu, že anatomické sady snímků (například MR) obsahují data ve vyšším rozlišení,
může být 3D objekt BOLD MRI vytvořen pouze z těchto anatomických dat. Proto je důležité sloučit
data BOLD MRI s anatomickou sadou snímků (viz str. 151) a zkontrolovat výsledky sloučení, aby
se zajistila přesnost 3D struktury.
Abyste mohli vytvořit 3D objekt BOLD MRI, musíte nejprve:
• Dokončit analýzu BOLD MRI pro příslušnou funkční úlohu (viz str. 211)
• Definovat oblast zájmu pro 3D objekt v aktivační oblasti funkční úlohy (viz str. 218)

Jak vytvářet 3D objekty BOLD MRI

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte funkční úlohu.

2. Kliknutím na tlačítko Create 3D Object se otevře dialogové okno Properties.

3. V poli Name upravte v případě potřeby název objektu.

4. Ze seznamu Image Set vyberte sloučenou sadu snímků, s níž má být 3D objekt BOLD
MRI propojen.

5.

Chcete-li pro 3D objekt vytvořit aktivační ohnisko (označující oblast s největší intenzitou
signálu), zvolte funkci Create Activation Hot Spot.
POZNÁMKA: funkční ohnisko označuje voxel s nejvyšší aktivací v určité oblasti zájmu pro
konkrétní funkční úlohu. Díky tomu může uživatel výslednou aktivaci lépe vyhodnotit a za-
měřit se na aktivační ohniska. Ohniska lze vytvářet spolu s vytvářením voxelových objek-
tů, avšak pouze za předpokladu, že je definována oblast zájmu.
 

6. Klikněte na záložku Select Color a vyberte pro 3D objekt BOLD MRI barvu.

7.
Kliknutím na tlačítko OK nastavení potvrdíte.
3D objekt BOLD MRI se přidá do seznamu v oblasti s funkcemi a zobrazí se ve snímcích
v plánovací oblasti.

MAPOVÁNÍ BOLD MRI
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Zobrazené 3D objekty BOLD MRI

Obrázek 95 

Barva ohnisek BOLD MRI a 3D objektů se může během exportu do navigace změnit.

Úprava zobrazení 3D

Možnosti

Chcete-li u 3D objektu zobrazit pouze jeho obrysy, kliknutím zaškrtněte okénko Contours, které
se nachází v oblasti s funkcemi.

Pokud chcete 3D objekt vybarvit zvolenou barvou, klikněte do políčka Contours.

Funkční struktury a anatomická data

Anatomické skeny z MR pořízené ve vysokém rozlišení mohou mít jiné zobrazovací pole
než mají data BOLD MRI. V závislosti na rozměrech anatomických dat a umístění
nalezených aktivačních oblastí mohou být vzniklé objekty vytvořeny v anatomickém
objemu jen částečně nebo v něm nemusejí být vytvořeny vůbec.

Výsledek zpracování dat BOLD MRI by se měl pečlivě zkontrolovat a měl by se potvrdit
pouze tehdy, když jste si jistí, že koresponduje se známými anatomickými oblastmi.

Jak odstraňovat 3D objekty BOLD MRI

Kroky

1. Zvolte 3D objekt BOLD MRI ze seznamu.

3D objekty BOLD MRI
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Kroky

2. Klikněte na tlačítko Remove.

MAPOVÁNÍ BOLD MRI
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3D objekty BOLD MRI
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15 TRAKTOGRAFIE
15.1 Úvod
15.1.1 Přehled

Všeobecné informace

Funkce Fiber Tracking umožňuje uživateli sledovat vláknové struktury v definované oblasti zájmu
na základě difuzně váhovaných snímků z MR.
Fiber Tracking lze provádět poté, co se do aktuálního léčebného plánu nahrají datové soubory
DTI.

Základ pro traktografii

Fiber Tracking je založeno na měření difuzní anizotropie v mozku pomocí difuzně váhovaných
snímků (data DTI) pořízených v několika směrech. 
Směr difuze vody podél potenciálních vláken bílé hmoty mozkové se vypočítá pro celý datový
objem. Díky tomu je program iPlan schopen sledovat směr vláken ve zvolené oblasti zájmu a
zobrazit ho pomocí barevného kódování, kdy určitá barva představuje daný směr.
Pomocí programu iPlan můžete vybrat svazky neboli trakty vláken začínající v dané oblasti zájmu
a příslušný trakt konvertovat na 3D objekt, který se použije pro další plánování.

Než začnete

Vláknové 3D objekty lze vytvářet pouze z anatomických dat (například z MR). Proto je třeba data
typu DTI pomocí funkce Image Fusion sloučit s anatomickou sadou snímků.

Kroky

1. V souladu s pokyny pro skenování, které vám může poskytnout technická podpora spo-
lečnosti Brainlab, pořiďte data DTI.

2. Importujte datový soubor DTI a anatomický datový soubor (viz str. 25).

3. Proveďte sloučení snímků (viz str. 151) obsahujících data DTI s dalšími dostupnými sada-
mi snímků, abyste zkombinovali anatomické a funkční informace.

Snímky DTI mohou být v závislosti na konfiguraci skeneru a protokolech zkresleny, což
může vést k nesprávnému vytvoření a umístění 3D objektu. Správnost dat DTI se musí
ověřit porovnáním s jinými anatomickými daty a potvrdit při slučování snímků.

Chcete-li usnadnit správné vytvoření 3D objektu a jeho správné umístění, slučte sadu řezů
B0 pořízenou v nízkém rozlišení s anatomickou sadou řezů a sloučení ručně potvrďte.

TRAKTOGRAFIE
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15.1.2 Funkce pro traktografii

Hlavní obrazovka

Obrázek 96 

Přehled funkcí

Funkce Vysvětlení Viz

Rámeček se se-
znamem

Obsahuje seznam oblastí zájmu, trakty vláken a vláknové ob-
jekty v 3D, které jste přidali. Odsud můžete upravovat viditel-
nost, barvu a vlastnosti položek seznamu.

Str. 65

New ROI ... Vytvoří oblast zájmu. Str. 227

Remove Vymaže ze seznamu zvolenou oblast zájmu, svazek vláken ne-
bo 3D vláknový objekt. Str. 234

FA Threshold Nastaví se minimální hodnota difuze, která se při traktografii
vezme v úvahu. Str. 230

Minimum Length Nastaví se minimální délka vláken, která budou sledována. Str. 230

Track Spustí sledování vláken podle definovaných parametrů a ak-
tuální oblasti zájmu. Str. 231

Exclude Vyloučí konkrétní vlákna ze všech viditelných vláken, která pro-
cházejí jednou nebo více oblastmi zájmu (OZ). Str. 167

Create 3D Ob-
ject... Vytvoří se 3D model sledovaných vláken. Str. 233

Contours Vláknový 3D objekt se zobrazí barevně nebo se zobrazí pouze
jeho obrysy. Str. 234

Úvod
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15.2 Využití traktografie
15.2.1 Výběr studie DTI

Jak vybrat studii

Pokud byla do léčebného plánu importována více než jedna studie DTI (např. pokud jste
importovali studii se šesti směry difuze a další studii se dvanácti směry), otevře se dialogové okno
DTI Study po zadání plánovací úlohy Fiber Tracking. Zde můžete vybrat studii DTI, v níž budou
vlákna sledována.

Obrázek 97 

Kroky

1. Ze seznamu Available DTI Studies vyberte studii DTI.

2. Projděte si údaje zobrazené v pravé části dialogového okna.

3. Pro potvrzení volby a zavření tohoto dialogového okna klikněte na tlačítko OK.

Kontrola dat DTI

Pokud během importu dat DTI kliknete na tlačítko Abort zobrazené pod lištou postupu,
program možná dále bude vypočítávat tenzor difuze. Tento výsledný tenzor difuze však
nemusí být správný. V takovém případě byste difuzní data (např. počet snímků) měli
zkontrolovat, abyste se ujistili, že všechna potřebná data byla naimportována.

Snímky DTI mohou být v závislosti na konfiguraci skeneru a protokolech zkresleny. Má-li
se zajistit správnost dat, musí se snímky DTI porovnat s anatomickými daty a zkontrolovat
během slučování snímků.

Systémové zprávy

Mají-li se v léčebném plánu použít platné datové soubory, veškerá nahraná data DTI musí
pocházet od stejného pacienta jako anatomická data. Pokud se pokoušíte do systému
naimportovat nová data DICOM pořízená na pacientovi, který má jiné jméno nebo identifikační
číslo, program zobrazí varovnou zprávu.
• Pokud kliknete na tlačítko Yes, snímky se nahrají do současného léčebného plánu. Tuto

možnost použijte pouze tehdy, když jste si jistí, že pacientská data DTI pocházejí od stejného
pacienta, jehož údaje jste již nahráli.

• Pokud kliknete na tlačítko No, vybraná data se do plánu nenahrají.

TRAKTOGRAFIE
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Anatomické údaje a sada údajů DTI (například snímky MR a CT) musí pocházet od stejného
pacienta a být označeny stejným jménem a ID pacienta. Sloučení sad údajů DTI se sadami
anatomických údajů od odlišných pacientů povede k neplatným výsledkům.

Využití traktografie
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15.2.2 Definování oblasti zájmu pro traktografii

Jak se vlákna zobrazují?

Program rekonstruuje trakty vláken sledováním směru lokální difuze. Spojením mnoha bodů se
vlákno zrekonstruuje do podoby křivky. Program s výpočtem začne v oblasti zájmu (OZ), kterou
nadefinujete, a spojí oblasti difuze s podobnou hodnotou FA.

Základní informace

Chcete-li v léčebném plánu vybrat vláknové struktury, musíte ve zvolené sadě snímků nejprve
definovat původní oblast zájmu. Když oblast zájmu definujete, musí být všechna vlákna
procházející danou oblastí zahrnuta do svazku neboli traktu vláken.
Můžete vytvářet a používat více oblastí zájmu najednou. Vyberete-li například jednu OZ v
motorické oblasti a další oblast v mozkovém kmenu, dosáhnete toho, že se zobrazí trakty v bílé
hmotě (např. pyramidální trakt) spojující tyto dvě oblasti.
POZNÁMKA: jakmile nadefinujete oblast zájmu, bude tato oblast použita pouze pro traktografii za
předpokladu, že v seznamu bude nastavena jako viditelná (viz str. 64).
 

Jak aktivovat definování oblasti zájmu

Kroky

1. Klikněte na tlačítko New ROI ... v oblasti s funkcemi a otevře se vám dialogové okno ROI
Properties.

2.

Nyní máte možnost vytvořit tři různé typy objektů. V dialogovém okně ROI Properties
vyberte jednu z následujících možností:
• Manual 3D Object (výchozí nastavení viz str. 227)
• Existing 3D Object (viz str. 228)
• Cubic Box (viz str. 229)

Jak definovat manuální 3D objekt

Tato funkce vám umožní v sadě snímků definovat oblast zájmu pomocí ručně vytvořeného
objektu.

Obrázek 98 
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Kroky

1. Do pole Name zadejte název oblasti zájmu.

2. V části Region of Interest (ROI) vyberte možnost Manual 3D Object.

3.

V části Properties:
• Vyberte pro objekt barvu z palety.
• Pomocí funkcí Brush (viz str. 173) a Eraser (viz str. 201) ručně nakreslete objekt na

obrazová data v zobrazení snímku.
• Podle potřeby zaškrtněte nebo odznačte okénka Auto Fill (viz str. 200) a Contours (viz

str. 200).

4. Kliknutím na tlačítko OK přidáte oblast zájmu do seznamu v oblasti s funkcemi.

Jak vybrat existující 3D objekt

Tato funkce vám umožňuje definovat oblast zájmu na základě objektů vytvořených pomocí
plánovací úlohy Object Creation (viz str. 167).

Obrázek 99 

Kroky

1. Do pole Name zadejte název oblasti zájmu.

2. V části Region of Interest (ROI) vyberte možnost Existing 3D Object.

3.

V části Properties:
• Vyberte pro objekt barvu z palety.
• Ze seznamu vyberte anatomickou strukturu, která se použije jako základ pro oblast zá-

jmu, např. nádor nebo aktivace získané při BOLD MRI.
• V poli Enlarge Object by klikněte na tlačítka se šipkami nebo hodnotu zadejte přímo

do uvedeného pole; definujete tím hranici kolem anatomické struktury, podle níž se
změní velikost objektu.

4. Kliknutím na tlačítko Generate vytvoříte náhled objektu.

5. Kliknutím na tlačítko OK přidáte oblast zájmu do seznamu v oblasti s funkcemi.

Využití traktografie
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Jak definovat krychlovou oblast zájmu

Tato funkce vám umožní definovat oblast zájmu pomocí krychlové struktury.

Obrázek 100 

Kroky

1. Do pole Name zadejte název oblasti zájmu.

2. V části Region of Interest (ROI) vyberte možnost Cubic Box.

3. V oblasti Properties vyberte pro objekt barvu z palety.

4.
V zobrazených snímcích pomocí kurzoru myši upravte polohu objektu a velikost oblasti
zájmu (vyznačenou rámečkem), dokud celá oblast určená pro traktografii nebude ohrani-
čena.

5. Kliknutím na tlačítko OK přidáte oblast zájmu do seznamu v oblasti s funkcemi.

Další kroky

Jakmile jste nadefinovali oblast zájmu, můžete:
• upravit traktografické parametry (v případě potřeby, viz str. 230),
• začít s vlastní traktografií (viz str. 231).
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15.2.3 Úprava traktografických parametrů

Všeobecné informace

Před provedením traktografie v dané oblasti zájmu můžete zkontrolovat a upravit traktografické
parametry (pokud je to nutné), aby se vlákna v dané sadě snímků co nejlépe zobrazila.

Jak upravit práh FA

Práh FA představuje minimální hodnotu difuze, která bude při traktografii zobrazena. V závislosti
na datech DTI, která byla do léčebného plánu importována, se toto nastavení možná bude muset
upravit.
• Nižší práh umožňuje zobrazení menších a méně důležitých vláken.
• Vyšší práh redukuje šum a zobrazí se díky němu markantnější vlákna.

Krok

Pomocí jezdce FA Threshold, který se nachází v oblasti s funkcemi, upravte práh na požadova-
nou úroveň. 
POZNÁMKA: úroveň prahu se zobrazí nad posuvníkem. Výchozí hodnota je nastavena na 0,3.
 

Jak upravit minimální délku vláken

Krok

Pomocí posuvníku Minimum Length, který se nachází v oblasti s funkcemi, nastavte v milime-
trech minimální délku vláken, která se mají zobrazit. 
POZNÁMKA: délka je zobrazena nad lištou s jezdcem. Výchozí hodnota je nastavena na
80 mm.
 

Využití traktografie

230 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



15.2.4 Traktografie

Všeobecné informace

Díky funkci Start Tracking může program sledovat a zobrazit všechna vlákna, která protínají
aktivované oblasti zájmu a která splňují nastavená kritéria (FA Threshold a Minimum Length).
Tato funkce je aktivní tehdy, když je viditelná jedna nebo více oblastí zájmu. 

Jak traktografii aktivovat

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte oblast zájmu.

2.
Pro spuštění traktografie klikněte na tlačítko Start Tracking.
Jakmile se proces dokončí, program pomocí různých barev zobrazí vlákna, a to v závi-
slosti na směru difuze; trakt se potom přidá do seznamu v oblasti s funkcemi.

Zobrazená vlákna

Obrázek 101 

Barva vlákna Směr difuze

Červená Levá-pravá

Zelená Přední-zadní

Modrá Hlava-nohy

POZNÁMKA: v závislosti na natočení snímku se barevné kódování může od výše uvedeného lišit.
 

Viditelnost traktů

Možnosti

Ikona otevřeného oka zobrazená vedle jednotlivých položek v seznamu traktů v oblasti
s funkcemi znamená, že trakt je viditelný.
Pokud na symbol oka kliknete, trakt se skryje.
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Možnosti

Ikona zavřeného oka znamená, že trakt je skrytý.
Pokud na symbol oka kliknete, trakt se opět zobrazí.

Nastavení windowingu

Nastavení windowingu můžete v zobrazených snímcích kdykoli upravit pomocí tlačítek
Windowing (viz str. 290) nebo tlačítka Advanced Windowing (viz str. 291) na panelu nástrojů.
Vzhledem k tomu, že windowing představuje pouze vizuální práh, změna v tomto nastavení
neovlivní traktografické výpočty.

Výsledky traktografie

Výsledky traktografie se zakládají na výpočtech ze snímků tenzorů difuze. iPlan pouze
zobrazuje relativní reprezentaci lokální anizotropie, která se týká vláknových struktur v bílé
kůře mozkové.

Původní informace o difuzi pořízené skenerem mohou být ovlivněny typem nádoru, jeho
velikostí a polohou. Pokud se v oblasti nachází edém, údaje o anizotropii mohou být v
důsledku toho ztraceny nebo zkresleny.

Sledovací algoritmus sleduje vlákna, která překročí hodnotu aktuálně nastaveného prahu a
minimální délku (viz str. 230). Pokud jsou tyto hodnoty příliš vysoké nebo příliš nízké,
zobrazená vlákna se mohou lišit od skutečné anatomické struktury. Výsledná vlákna by se
nikdy neměla považovat za naprosto spolehlivou reprezentaci anatomických struktur, ale
spíše za zachycené zobrazení lokální difuze prostupující danou oblastí zájmu. Další
informace jsou uvedeny v pokynech pro skenování, které jsou k dispozici u technické
podpory společnosti Brainlab.

Využití traktografie
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15.3 Vláknové 3D objekty
15.3.1 Vytváření vláknových 3D objektů

Všeobecné informace

Když je traktografie hotová, můžete vytvořit třírozměrný model traktu, který lze exportovat pro
použití v navigačním programu Brainlab.

Než začnete

Vzhledem k tomu, že anatomické sady snímků (například MR) obsahují data ve vyšším rozlišení,
může být vláknový 3D objekt vytvořen pouze z těchto anatomických dat. Proto je důležité sloučit
data DTI s anatomickou sadou snímků (viz str. 151) a zkontrolovat výsledky sloučení, aby se
zajistila přesnost 3D objektu.

Jak vytvořit 3D objekt

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte trakt.

2. Klikněte na Create 3D Object... a otevřete dialogové okno Properties (viz str. 65).

3. V poli Name zadejte název vláknového 3D objektu.

4. Ze seznamu Image Set vyberte sloučenou sadu snímků, s níž má být vláknový 3D objekt
spojen.

5. Klikněte na záložku Select color a vyberte pro vláknový 3D objekt barvu.

6. Pomocí lišty s jezdcem Opacity nastavte míru průhlednosti, v jaké bude vláknový 3D ob-
jekt ve 3D snímcích zobrazen.

7.
Kliknutím na tlačítko OK nastavení potvrdíte.
Vláknový 3D objekt se přidá do seznamu v oblasti s funkcemi a zobrazí se ve snímcích v
plánovací oblasti.

POZNÁMKA: můžete zobrazit různé trakty a vytvořit tolik vláknových 3D objektů, kolik je pro daný
léčebný plán potřeba.
 

Vláknové objekty a anatomická data

V závislosti na rozměrech anatomických dat a umístění zobrazených vláken mohou být
vzniklé vláknové 3D objekty vytvořeny v sadě snímků jen částečně nebo v ní nemusejí být
vytvořeny vůbec. Pokud jsou zobrazená vlákna umístěna v oblastech, které nejsou zcela
pokryty danou sadou anatomických řezů, zobrazí se příslušná varovná zpráva. Pokud v
anatomickém datovém souboru nemohou být na 3D objekt převedena žádná vlákna,
program zobrazí varovnou zprávu a vytváření 3D objektu se zruší.
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Příklad vláknového 3D objektu

Příklad pyramidálního traktu jako vláknového 3D objektu je uveden na snímku dole.

Obrázek 102 

Úprava zobrazení 3D

Možnosti

Chcete-li u 3D objektu zobrazit pouze jeho obrysy, kliknutím zaškrtněte okénko Contours, které
se nachází v oblasti s funkcemi.

Pokud chcete 3D objekt vybarvit zvolenou barvou, kliknutím na okénko Contours ho odznačíte.

Jak odstraňovat vláknové 3D objekty

Kroky

1. Vyberte vláknový 3D objekt ze seznamu.

2. Klikněte na tlačítko Remove.

Vláknové 3D objekty
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16 STEREOTAKTICKÉ
PLÁNOVÁNÍ

16.1 Úvod
16.1.1 Přehled

Všeobecné informace

Při Stereotactic Planning můžete:
• Plánovat možné cesty pro zavádění chirurgických nástrojů na naskenovaných snímcích
• Vypočítat nastavení stereotaktického oblouku pro naplánovanou trajektorii

STEREOTAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ
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16.1.2 Funkce stereotaktického plánování

Hlavní obrazovka

Obrázek 103 

Přehled funkcí

Funkce Vysvětlení Viz

Rámeček se se-
znamem

Uvádí se v něm trajektorie, které jste přidali do sady snímků.
Odsud můžete upravovat viditelnost, barvu a vlastnosti trajek-
torií.

Str. 65

New Trajectory... Přidá trajektorii do sady snímků. Str. 237

Remove Umožňuje ze sady snímků trajektorii odstranit. Str. 250

Duplicate Duplikát existující trajektorie. Str. 238

Parallel... Vytvoří trajektorii, která je paralelní s již existující trajektorií. Str. 239

Target Umístí nebo vyhledá cílový bod trajektorie. Str. 237

Entry Umístí nebo vyhledá vstupní bod trajektorie. Str. 237

Stereotactic Refe-
rence

Pokud je v plánu k dispozici více stereotaktických lokalizací,
vyberte lokalizovanou sadu snímků, která se má použít. Str. 240

Arc Settings... Umožňuje zkontrolovat a změnit různá nastavení oblouku. Str. 240

Souřadnice AC/
PC...

Umožňuje umístit cílové a vstupní body v závislosti na
souřadnicích vybraného bodu. Str. 242

Atlas... Umožňuje zkontrolovat naplánovanou trajektorii na snímku z
atlasu a na odpovídajících snímcích pacienta. Str. 244

Display AC/PC
Points

Zobrazí body AC a PC, pokud je vybraná sada snímků lokali-
zována pomocí AC/PC nebo sloučena se sadou lokalizova-
nou pomocí AC/PC.

Str. 250

Úvod
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16.2 Vytváření trajektorií
16.2.1 Přidávání a umísťování nových trajektorií

Jak přidávat trajektorie

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko New Trajectory... otevřete dialogové okno Properties (viz str. 65).

2.
V poli Name zadejte název trajektorie.
POZNÁMKA: pokud trajektorii nijak nepojmenujete, bude přidána do seznamu jako Tra-
jectory a očíslována podle pořadí.
 

3. V poli Diameter nastavte průměr trajektorie (v milimetrech).

4. Zvolte barvu trajektorie.

5. Pro potvrzení vámi zvoleného nastavení a přidání trajektorie do seznamu v oblasti s funk-
cemi klikněte na tlačítko OK.

Pojmenovávání trajektorií

Každé trajektorii přidělte odlišný název, aby ji bylo možné jasně odlišit.

Jak umísťovat trajektorie

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte trajektorii.

2.
Klikněte na tlačítko Target a pak klikněte na snímek, čímž na něj umístíte cílový bod.
Cílový bod je ve snímku zobrazen jako nitkový kříž.

3.

Klikněte na tlačítko Entry a pak klikněte na snímek, čímž na něj umístíte vstupní bod.
Vstupní bod je zobrazen jako kružnice a na snímku se zobrazí trajektorie ze vstupního
bodu do cílového bodu.
Příklady trajektorií jsou zobrazeny na str. 251.
POZNÁMKA: body můžete umístit také na povrch trojrozměrných struktur v zobrazeních
3D. Pokud umístíte cílové a vstupní body do zobrazení 3D, měli byste trajektorii zkontro-
lovat v zobrazeních 2D.
 

POZNÁMKA: k přesunutí bodů můžete použít rovněž kurzor myši, kterým můžete bod posunout
do požadované polohy.
 

Prohlížení trajektorií

Když jste trajektorii přidali, můžete ji prohlížet v zobrazených snímcích a zkontrolovat ji podle
pokynů uvedených na str. 251.
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16.2.2 Duplikování trajektorie

Než začnete

V léčebném plánu musí být obsažena alespoň jedna naplánovaná trajektorie.

Jak vytvořit duplikát trajektorie

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte již dříve definovanou trajektorii.

2.
Kliknutím na tlačítko Duplicate přidáte trajektorii do seznamu v oblasti s funkcemi.
POZNÁMKA: název trajektorie je přednastaven tak, že je stejný jako u již existující trajek-
torie, a za tímto názvem následuje Clone, který je postupně očíslován.
 

Duplikovaná trajektorie

Duplikát trajektorie se překrývá s původní trajektorií. Novou trajektorii můžete přemístit pomocí
tlačítek Target a Entry (viz str. 237).

Vytváření trajektorií
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16.2.3 Vytváření paralelních trajektorií

Než začnete

V léčebném plánu musí být obsažena alespoň jedna naplánovaná trajektorie.

Jak vytvořit paralelní trajektorii

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko New Trajectory... otevřete dialogové okno Properties (viz str. 65).

2. Zadejte název, průměr a barvu trajektorie podle pokynů uvedených na str. 237.

3. Pro potvrzení vámi zvoleného nastavení a přidání trajektorie do seznamu v oblasti s funk-
cemi klikněte na tlačítko OK.

4. Zadejte u trajektorie buď její cílový bod, nebo vstupní bod (viz str. 237).

5. Jakmile je poloha cílového nebo vstupního bodu nastavena, klikněte v oblasti s funkcemi
na tlačítko Parallel...

6.

Na kartě Trajectories zvolte již vytvořenou trajek-
torii a použijte ji jako základ pro paralelní trajektorii.
Definujte délku trajektorie.
Otevřete dialogové okno Properties a zadejte ná-
zev, průměr a barvu trajektorie a zvolte sadu sním-
ků.

7.
Pro potvrzení vámi zvoleného nastavení a přidání trajektorie do seznamu v oblasti s funk-
cemi klikněte na tlačítko OK.
Ve snímku se zobrazí nová trajektorie, která bude paralelní s původní trajektorií.

STEREOTAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ
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16.3 Arc Settings...
16.3.1 Přehled

Všeobecné informace

Funkce Arc Settings... uživateli umožňuje:
• Zkontrolujte/změňte nastavení oblouku pro trajektorii, vybranou v seznamu trajektorií
• Zkontrolujte/změňte orientaci pro montáž obloukového systému
• Změňte trajektorii pomocí parametrů nastavení oblouku, například pro zaokrouhlení hodnot

POZNÁMKA: podporované obloukové systémy jsou popsány na str. 123.
 

Dostupnost nastavení oblouku

Arc Settings... je povoleno poté, co:
• Byla provedena stereotaktická lokalizace (tj. je dostupná stereotaktická reference) a
• Vybraná sada snímků je stereotaktickou referencí nebo je propojena se stereotaktickou

referencí a
• Trajektorie je naplánována ve vybrané sadě snímků nebo ve sloučených sadách

POZNÁMKA: aby bylo možné vypočítat nastavení oblouku pro plánované trajektorie, musí být k
dispozici stereotakticky lokalizovaná sada snímků.
 

Pokud je v plánu více než jedna stereotakticky lokalizovaná (nebo lokalizovatelná) sada
snímků, veškeré výpočty se budou zakládat pouze na jedné sadě snímků, která musí mít
platný lokalizovaný souřadnicový systém. Sadu snímků můžete vybrat z rozbalovacího
seznamu Stereotactic Reference v oblasti s funkcemi.

Jak vybrat stereotaktickou referenci

Pokud je v plánu k dispozici více stereotaktických lokalizací, můžete vybrat stereotaktickou
referenci.

Krok

Vyberte z rozbalovacího seznamu lokalizovanou sadu snímků, která se použije pro výpočet a
zobrazení nastavení oblouku a souřadnicového systému hlavového rámu, a pro plánování para-
lelní trasy.

Arc Settings...
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16.3.2 Použití nastavení oblouku

Jak si zobrazit nastavení oblouku

Krok

Klikněte na Arc Settings..., čímž se vám otevře dialogové okno Arc Settings...

Obrázek 104 

Jak upravit nastavení oblouku

Kroky

1. Chcete-li změnit montážní orientaci obloukového systému, vyberte možnost z rozbalova-
cího seznamu (lateral-left, lateral-right, sagittal-anterior nebo sagittal posterior). 

2. Chcete-li upravit hodnoty pro cílové souřadnice (v milimetrech), zadejte hodnoty do
příslušných polí (např. X, Y, Z). 

3. Chcete-li upravit hodnoty (ve stupních) pro parametr úhlu, zadejte hodnoty do příslušných
polí (např. Ring Angle, Arc Angle). 

POZNÁMKA: vždy zadávejte hodnoty ve správném formátu (viz také str. 123). V opačném
případě by program nemusel vaše nastavení oblouku akceptovat.
 

Program nedokáže odhalit všechny potenciální kolize součástí stereotaktického oblouku/
hlavového rámu. Proto existuje možnost, že určitou trajektorii nebude možné v
obloukovém systému nastavit podle plánu. V takových případech musíte naplánovat
alternativní trajektorie.

STEREOTAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ
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16.4 Souřadnice AC/PC
16.4.1 Přehled

Všeobecné informace

Funkce AC/PC Coordinates vám umožňuje umístit cílový a vstupní bod pro trajektorii na základě
souřadnic vybraného bodu.
POZNÁMKA: plánování cílového a vstupního bodu pomocí funkce AC/PC Coordinates
představuje pouze pomocnou funkci plánování, která vám umožňuje umístit trajektorie do sady
snímků.
 

Informace poskytnuté funkcí AC/PC Coordinates mohou být nesprávné, nekonzistentní
nebo nepřesné v důsledku nesprávné lokalizace systému AC/PC nebo v důsledku
přirozených nedostatků plánovacích metod založených na systému AC/PC. Aby se
zabránilo zranění pacienta, zkontrolujte všechny polohy trajektorií v zobrazení snímků
pacienta (například na kartách Probe View a Overview).

Dostupnost souřadnic AC/PC

Funkce AC/PC Coordinates je dostupná pouze v těchto případech:
• Ve vybrané sadě snímků byla provedena lokalizace AC/PC nebo
• Vybraná sada snímků byla propojena se sadou snímků, která je lokalizována s pomocí AC/PC

POZNÁMKA: změna lokalizace AC/PC se nijak nedotkne trajektorií definovaných pomocí funkce
AC/PC Coordinates. Trajektorie si vždy zachovají svou polohu vzhledem ke snímkovým datům, v
nichž byly vytvořeny.
 

Souřadnice AC/PC
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16.4.2 Umístění cílového a vstupního bodu

Než začnete

Přidejte trajektorii do seznamu v oblasti s funkcemi, jak je popsáno na str. 237.

Jak umístit cílové a vstupní body

V tomto kroku umístíte cílový a vstupní bod prostřednictvím relativních souřadnic systému AC/PC.

Obrázek 105 

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte pojmenovanou trajektorii.

2. Kliknutím na tlačítko AC/PC Coordinates... si otevřete dialogové okno Trajectory.

3. Nastavte cílové souřadnice (v milimetrech nebo jako procentuální poměr vzdálenosti AC/
PC).

4.

Pro vstupní bod:
• Nastavte laterální úhel.
• Nastavte směr úhlu (doleva nebo doprava) v rozbalovacím seznamu.
• Nastavte vzdálenost k cílovému bodu na přiměřenou délku (přibližně 50-70 mm) a poté

změňte vstupní bod v režimu Probe View. (Tak bude snazší posoudit průběh a úhel tra-
jektorie.)

5.
Vyberte referenční bod (AC Point, MC Point nebo PC Point) pro souřadnicový systém.
POZNÁMKA: v závislosti na vašem nastavení se vybere výchozí referenční bod.
 

6. Kliknutím na tlačítko OK nastavení potvrdíte. Trajektorie se nyní zobrazí ve zobrazení
snímků.
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16.5 Funkce Atlas Planning
16.5.1 Přehled

Všeobecné informace

Funkce Atlas... poskytuje trojrozměrné informace o anatomické struktuře lidského mozku, jak byly
definovány a popsány v atlasu mozku Schaltenbrand-Wahren. 
Tuto funkci můžete použít k:
• Ověření plánované trajektorie porovnáním snímků pacienta se snímky z atlasu
• Umístění cílového a vstupního bodu pro nastavenou trajektorii přímo do snímků z atlasu a do

zobrazení, které obsahuje snímky pacienta, rekonstruované na stejné rovině jako snímky z
atlasu

Použití funkce Atlas Planning

Informace dostupné prostřednictvím funkce Atlas... mohou být nesprávné, nekonzistentní
nebo nepřesné v důsledku nesprávné koregistrace dat atlasu a pacienta (na základě
lokalizace AC/PC) nebo v důsledku vlastních nedostatků samotných dat z atlasu. Aby se
zabránilo zranění pacienta, zkontrolujte všechny polohy trajektorií v zobrazení snímků
pacienta (například na kartách Probe View a Overview).

Dostupnost funkce Atlas Planning

Funkce Atlas je dostupná, když:
• Ve vybrané sadě snímků byla provedena lokalizace AC/PC nebo
• Vybraná sada snímků byla propojena se sadou snímků, která je lokalizována s pomocí AC/PC

a
• Pokud byla ve vybrané sadě snímků nebo v sadě snímků, která je s ní propojena, naplánována

trajektorie

Funkce Atlas Planning
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16.5.2 Použití funkce Atlas

Než začnete

Přidejte trajektorii do seznamu v oblasti s funkcemi, jak je popsáno na str. 237.

Jak si zobrazit dialogové okno Atlas

Kroky

1. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte pojmenovanou trajektorii.

2. Kliknutím na tlačítko Atlas... se vám otevře dialogové okno Atlas.

① ②

Obrázek 106 

Č. Vysvětlení

① Snímek z atlasu

② Snímek pacienta

POZNÁMKA: protože je atlas Schaltenbrand-Wahren založen na kombinaci různých mozků,
mohou se objevit nekonzistentnosti mezi axiálními, koronálními a sagitálními řezy. 
 

POZNÁMKA: snímky z atlasu, zobrazené v dialogovém okně Atlas, nejsou rekonstruovány a
představují pouze určité roviny a polohy v mozku.
 

Jak zobrazit/skrýt informace z atlasu

Možnosti

Chcete-li zobrazit/skrýt tkáň na snímku z atlasu (levá strana dialogového okna), zaškrtněte nebo
odškrtněte políčko Tissue On/Off.

Chcete-li zobrazit/skrýt obrysy z atlasu, překrývající rekonstruované snímky pacienta (levá stra-
na dialogového okna), zaškrtněte nebo odškrtněte políčko Contour On/Off.

STEREOTAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ
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Jak vybrat sady z atlasu

Krok

V seznamu Available Atlas Sets vyberte sadu z atlasu, která se zobrazí na snímku po levé
straně:
• Schaltenbrand-Wahren (axial)
• Schaltenbrand-Wahren (coronal)
• Schaltenbrand-Wahren (sagittal)

Odpovídající snímek pacienta se zobrazí na pravé straně.

Jak definovat V-Scaling/H-Scaling

V-Scaling reguluje vertikální rozsah snímku z atlasu i obrysy z atlasu na snímku pacienta, které
ho překrývají.
H-Scaling reguluje horizontální rozsah snímku z atlasu i obrysy z atlasu na snímku pacienta,
které ho překrývají.
Měřítko můžete upravit pomocí příslušného posuvníku. Pomocí snímků pacienta a
superponovanných obrysů můžete správně nastavit místní shodu obrysů.

Možnosti

Chcete-li zvýšit rozsah, přetáhněte posuvník doprava.

Chcete-li snížit rozsah, přetáhněte posuvník doleva.

Jak umístit cílové a vstupní body

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Target a poté klikněte přímo do snímku z atlasu nebo snímku pacien-
ta. Tím umístíte bod na požadované místo.

2.
Klikněte na tlačítko Entry a poté klikněte přímo do snímku z atlasu nebo snímku pacienta.
Tím umístíte bod na požadované místo.
Na snímcích se nyní bude zobrazovat upravená poloha trajektorie.

Funkce Atlas Planning

246 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



16.6 Doplňkové funkce
16.6.1 Tisk léčebného plánu

Všeobecné informace

Po dokončení stereotaktického plánování můžete vygenerovat výtisk (PDF), který se použije
během operace se stereotaktickým systémem. 

Jak tisknout

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Print na liště.

2.

V dialogovém okně Print vyberte lokalizovanou sadu snímků z rozbalovacího seznamu.
Chcete-li do svého výtisku zahrnout pouze viditelné trajektorie (označené symbolem
otevřeného oka, viz str. 64), zaškrtněte políčko Print only visible trajectories.

3. Kliknutím na tlačítko OK si zobrazíte vygenerované PDF.

Dialogové okno PDF

①② ④③ ⑤⑥ ⑦

Obrázek 107 
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Č. Komponenta

① Předchozí strana

② Zvětšení

③ Zmenšení

④ Další strana

⑤ Uložit

⑥ Tisk

⑦ Volba tiskárny

Vytištěné informace

V PDF jsou obsaženy následující informace:
• Název a délka trajektorie
• Nastavení oblouku (pokud jsou sady snímků lokalizované)
• Relativní souřadnice AC/PC (pokud jsou sady snímků lokalizované pomocí AC/PC)
• Souřadnice hlavového rámu pro body AC, PC a MS (střední sagitální) (viz str. 246)

Bezpečnostní poznámka

Předtím než budou informace ve zprávách léčebného plánu použity k radioterapii, musí je
schválit kvalifikovaná osoba.

Všechny vytištěné souřadnice jsou platné pouze s kompatibilními polohovacími systémy
(viz str. 15).

O bodu MS

Bod MS musí definovat orientaci střední sagitální roviny (znázorněné níže) podél osy AC/PC.
Vzdálenost od bodu MS k AC/PC je definována jako 70 mm.

Obrázek 108 

Stereotakticky lokalizované sady snímků

Pokud léčebný plán obsahuje více propojených lokalizovaných sad snímků, můžete si
zvolit preferovaný lokalizovaný snímek, který se použije jako stereotaktická reference.
Vybraná stereotaktická reference bude specifikována na výtisku, v dialogovém okně

Doplňkové funkce
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nastavení oblouku a zobrazí se na štítku se souřadnicemi měření (viz str. 241). Před
aplikací nastavení oblouku/hlavového rámu zkontrolujte, zda byla použita správná
stereotaktická reference (viz str. 240).
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16.6.2 Obecné funkce

Jak odstraňovat trajektorie

Kroky

1. Zvolte trajektorii ze seznamu.

2. Klikněte na tlačítko Remove.

Jak hledat cílové a vstupní body

Kroky

1. Zvolte trajektorii ze seznamu.

2.
Klikněte na ikonu s lupou na tlačítku Target nebo Entry.
Příslušný bod se nyní ukáže uprostřed zobrazení.

Jak zobrazit body AC/PC

Pokud byla provedena ve vybrané sadě snímků lokalizace AC/PC nebo pokud byla vybraná sada
snímků propojena se sadou snímků, která je lokalizována pomocí AC/PC, můžete si zobrazit body
AC/PC v zobrazení snímků.

Krok

V oblasti s funkcemi zaškrtněte okénko Display AC/PC Points.
Body se ve zobrazení snímků zobrazí jako zelené kuličky.

Data MER/S

Pokud přemístíte trajektorii, nedojde k odstranění dat a tras MER/S, které k dané trajektorii
patří. Program zobrazí informace o změně trajektorií a následných změnách v souvisejících
trasách na kartě Plan Content, kde jsou uvedena data MER/S.

Pokud odstraníte trajektorii pomocí funkce Remove, ztratí se veškerá data MER/S zadaná
pro trasy, které patří k dané trajektorii. Smazané trajektorie lze obnovit pomocí funkce
Undo.

Po zadání dat MER/S musíte být při změnách nebo mazání trajektorií velmi opatrní.

POZNÁMKA: více informací o datech MER/S viz str. 255.
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16.7 Zobrazení a kontrola šroubu/trajektorie
16.7.1 Zobrazení trajektorie

Možná zobrazení

①
②
③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

Obrázek 109 
Zobrazení cílových nebo vstupních bodů trajektorie ve snímcích se provádí pomocí různých
identifikátorů, což je závislé na jejich poloze ve vztahu k aktuálně zobrazenému řezu nebo
rekonstrukci.

Č. Naplánovaný bod

① V plánu

② Blízko plánu

③ Mimo plán

④ Plná velikost

⑤ Poloviční velikost

⑥ Tečka

⑦ Průběh trajektorie

⑧ Zorný bod

⑨ Střed řezu nebo rekonstrukce

Indikátory trajektorie

Indikátor průsečíku (zvýrazněná část trajektorie) nesouvisí s tloušťkou skenu ani se
skutečným průnikem do tkáně. Skutečný průnik do tkáně lze určit pomocí Probe View.

Průměr zobrazený pro trajektorii představuje průsečík válce trajektorie s aktuálním řezem
či rekonstrukcí.
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Příklady zobrazení

①

② ③ ④ ⑤

⑥

Obrázek 110 

Č. Zobrazení Vysvětlení

① Vstupní bod Vstupní bod trajektorie

② Plná tlustá čára Cílový a vstupní bod trajektorie jsou umístěny v zobrazeném
snímku (trajektorie leží například v naplánovaném řezu)

③ Tečkovaná čára se silným
plným úsekem ve středu

Trajektorie prochází přes aktuální plán řezu, ale cílový a
vstupní bod jsou umístěny v různých řezech
Tučný úsek označuje místo, kde trajektorie protíná daný řez

④
Tečkovaná čára se silným
plným koncem u vstupní-
ho kroužku

V tomto řezu je umístěn vstupní bod trajektorie, ale cílový bod
je v jiném řezu
Tučný konec trajektorie označuje místo, kde trajektorie protíná
daný řez

⑤
Tečkovaná čára se silným
plným koncem u cílového
bodu

V tomto řezu je umístěn cílový bod trajektorie, ale vstupní bod
je v jiném řezu
Tučný konec trajektorie označuje místo, kde trajektorie protíná
daný řez

⑥ Cílový bod Cílový bod trajektorie

Trajektorie v sadách snímků

Každá trajektorie je spojena se sadou řezů, ve které je umístěn cílový bod.
Trajektorii můžete spojit s jinou sadou snímků tím, že takovou sadu snímků vyberete a cílový bod
přesunete do této sady.
To, s kterou sadou řezů je daná trajektorie spojena, můžete zkontrolovat zvolením trajektorie na
kartě Plan Content a prohlížením souvisejících vlastností zobrazených v pravé části záložky.

Pokud po umístění trajektorie následně změníte sadu řezů nebo změníte sloučení snímků,
musíte ověřit přesnost průběhu trajektorie.

Zobrazení a kontrola šroubu/trajektorie
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16.7.2 Kontrola trajektorií

Všeobecné informace

Funkce Probe View je užitečná při kontrole trajektorií. Na této kartě jsou řezy zobrazeny z
perspektivy úhlu trajektorie (kosý úhel). Díky tomu uživatel může sledovat celou dráhu trajektorie
a ujistit se, že neprochází žádnými kritickými strukturami. 

Všechny naplánované trajektorie se musí ověřit v zobrazených snímcích, např. v kartách
Probe View nebo Overview.

Jak zkontrolovat trajektorie

Kroky

1. Aktivujte tlačítko Scrolling.

2.

Rolujte přes rekonstruované skeny podél osy označené ikonou pacienta (zobrazenou ve
snímku vlevo dole).
Vzdálenost od roviny zobrazení k cílovému bodu je uvedena na kartě Probe View v pra-
vém dolním zobrazení.

POZNÁMKA: trajektorie můžete zkontrolovat také pomocí tlačítka Pan and Recenter (viz str.
288).
 

Trajektorie zobrazená v Zobrazení sondy

Níže uvedený snímek ukazuje příklad kontroly trajektorie v okně Probe View, kde trajektorie
prochází krevní cévou.

Obrázek 111 
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Zobrazení trajektorie v zobrazených řezech

Níže uvedený snímek ukazuje stejnou trajektorii jako předcházející obrázek, ale v tomto případě
je trajektorie naplánována na kartě 4 Views. Zde je poměrně obtížné určit laterální průnik
trajektorie cévou.

Obrázek 112 

Zobrazení a kontrola šroubu/trajektorie
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17 ZÁZNAM ELEKTROD
17.1 Úvod
17.1.1 Přehled

Všeobecné informace

Plánovací úloha Electrode Recording umožňuje plánovat paralelní trasy v sadě snímků
vzhledem k dříve naplánovaným trajektoriím.
Po naplánování jedné nebo více paralelních tras si můžete zobrazit anatomii pacienta (s použitím
axiální, koronální a sagitální rekonstrukce a rekonstrukce zobrazení sondy) vzhledem k daným
stereotaktickým polohám podél vybrané trasy. Tyto stereotaktické polohy můžete definovat
nastavením hodnot vzdálenosti v programu.
Poté můžete zadat data získaná při nahrávání a stimulaci pomocí mikroelektrody (MER/S) v
průběhu operace při dané vzdálenosti na konkrétní trase.
Zadaná data se zobrazí jako grafické a anatomické znázornění na obrazovce. Zobrazené
informace můžete využít ke stanovení optimální polohy implantátu pro umístění elektrod.

Než začnete

Než použijete funkci Electrode Recording, měli byste dokončit všechny předoperační plánovací
úlohy, jako je stereotaktické plánování trajektorie (viz str. 235). Zejména je nutno definovat
trajektorii, která se aplikuje na stereotaktický oblouk.
Předtím, než budete pokračovat v Electrode Recording, doporučujeme uložit finalizovaný
léčebný plán a poté uložit plán v průběhu operace. Tak můžete kontrolovat zákrok jak ve fázi před
operací, tak i během operace.

ZÁZNAM ELEKTROD
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17.1.2 Funkce záznamu elektrod

Hlavní obrazovka

Obrázek 113 

Dostupné funkce

Funkce Vysvětlení Viz

Pole se sezna-
mem trajektorií

Uvádí se v něm trajektorie, které jste přidali do sady snímků.
Odsud můžete upravovat viditelnost, barvu a vlastnosti trajek-
torií.

Str. 152

Pole se sezna-
mem tras

Uvádí se v něm seznamy trajektorií, které jste přidali do sady
snímků (rovnoběžné s vybranou trajektorií). Str. 262

New Track... Přidá trasu.

Remove Odstraní trasu a veškerá data, která byla pro danou trasu za-
dána. Str. 263

Distance Aktuální poloha hloubky všech tras. Str. 265

Automatic Find Vystředí zobrazení na aktuální polohu hloubky podél vybrané
trasy. Str. 265

Track Shift Upraví polohu trasy tak, aby kompenzovala například posunu-
tí mozku. Str. 265

CSV Export Vyexportuje data do externí složky ve formátu CSV. Str. 275

Úvod
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17.2 Plánování paralelních tras
17.2.1 Přehled

Všeobecné informace

Paralelní trasy, které znázorňují skutečnou cestu elektrody tkání během pořizování MER/S dat, se
pořizují proto, aby se definovala přesná stereotaktická poloha intraoperativně měřených MER/S
dat.
Vzhledem k vybrané stereotaktické trajektorii můžete naplánovat tolik paralelních tras, kolik
chcete.
I když nechcete používat paralelní trasy a máte v úmyslu používat pouze trasu znázorněnou
pomocí samotné trajektorie, je nezbytné tuto trasu znázorněnou pomocí trajektorie definovat
(středovou trasu).

Reference pro paralelní trasy

Když se trajektorie, kterou vyberete pro plánování trasy, aplikuje na stereotaktický obloukový
systém, bude se za referenci souřadnicového systému považovat obloukový systém, který je
konkrétně přizpůsoben vybrané trajektorii.
Na obloukovém systému se nastaví předem naplánovaná trajektorie podle nastavení oblouku,
která jste si nadefinovali během stereotaktického plánování trajektorie, jak je popsáno na str. 235.
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17.2.2 Plánování trasy vzhledem ke stereotaktickému oblouku

Souřadnice trasy

Paralelní trasy lze nadefinovat pomocí standardního polárního (úhel a poloměr) nebo kartézského
souřadnicového systému, které se budou vztahovat k referenci souřadnicového systému dané
programem (obvykle obloukový systém definovaný steretaktickou referencí).

Definice úhlu trasy

V závislosti na obloukovém systému, který používáte, se orientace a nulová poloha, vyryté na
stereotaktickém oblouku, liší. Když plánujete paralelní trasy, musíte brát v úvahu stejnou orientaci
(nulovou polohu a směr počítání úhlu), jak je vidět na obrázku níže.
Tato poloha vždy odpovídá teoretické montáži stereotaktického oblouku zleva doprava.

Obrázek 114 

Může se stát, že značka nuly a směr počítání úhlu vyryté na stereotaktickém oblouku
neodpovídají značce nuly a směru počítání úhlu znázorněným na ilustraci. Když používáte
plánovací úlohu Electrode Recording, vždy použijte orientaci znázorněnou na Obrázek 114.

Ověření polohy

Upravený stereotaktický oblouk má velký vliv na definici trasy. Po naplánování paralelní
trasy pomocí karet Probe View a Overview ověřte nadefinovanou trasu vzhledem k
anatomii pacienta a zadané souřadnice trasy (viz str. 264).

Při zadávání nebo změně paralelní trasy ověřte úhel, poloměr a definici reference pro
každou trasu. V opačném případě by se mohla trasa vzhledem k anatomickým datům ve
zobrazení snímků zobrazit nesprávně nebo neočekávaným způsobem.

Pokud měníte propojení snímků, stereotaktickou lokalizaci nebo lokalizaci AC/PC, vždy
zkontrolujte polohu paralelních tras, které jste naplánovali v dialogovém okně s
vlastnostmi (viz str. 262). Teprve poté je přizpůsobte obloukovému systému.

Plánování paralelních tras
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17.2.3 Použití naplánovaných tras v obloukovém systému

Všeobecné informace

Předem naplánovaná definice úhlu a poloměr paralelních tras se používají k úpravě montáže
mikrodisku za účelem optimalizace výsledné orientace trasy.
Protože nastavení zobrazená v programu během plánování jsou založena na standardním
polárním souřadnicovém systému (aby byly podporovány všechny dostupné mikrodisky), musí
uživatel přepočítat jednotlivé parametry přizpůsobení trasy pro konkrétní mikrodisk (viz str. 259).

Orientace mikrodisku

Abyste přesně přizpůsobili plánované trasy obloukovému systému, vezměte v úvahu axiální
orientaci mikrodisku ① namontovaného na obloukový systém, jak je patrné z obrázku níže.

①

Obrázek 115 
POZNÁMKA: pomocí funkce Probe View naplánujte a ověřte orientaci mikrodisku.
 

Možnosti přizpůsobení mikrodisku

Běžné mikrodisky mají za normálních okolností předdefinované konfigurace paralelních tras.
Například:
• Zařízení „Ben Gun“ s více trasami, které může být namontováno s orientací „x“ (= 45°) nebo „+“

(= 0°)
• Úprava stolu x/y pro paralelní trasy
• Kombinace obou možností přizpůsobení

Níže uvedený obrázek ukazuje příklad mikrodisku s kombinovanými možnostmi přizpůsobení.

ZÁZNAM ELEKTROD

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 259



Obrázek 116 

Zkontrolujte, zda jste při úpravách trasy použili správnou referenci souřadnicového
systému, značku nuly, orientaci počítání a orientaci pro montáž mikrodisku vzhledem k
samostatnému obloukovému systému. V opačném případě se trasy a všechny výsledky
záznamu elektrod budou zobrazovat vzhledem k anatomické poloze nesprávně. To může
vést k nesprávnému rozhodnutí ohledně léčby, a následně ve vážné zranění pacienta.

Reference souřadnicového systému pro paralelní trasy

Reference souřadnico-
vého systému

Vysvětlení

Stereotaktická reference

Pokud je vybraná trajektorie nadefinována v sadě snímků, která je
stereotaktickou referencí (nebo v sadě snímků, která je propojena se
stereotaktickou referencí), jako reference souřadnicového systému
pro plánování trasy se použije stereotaktická reference.
V takovém případě může chirurg aplikovat naplánované trasy v závi-
slosti na orientacích definovaných obloukovým systémem (jak je
znázorněno na předchozí stránce).

Souřadnice sady snímků

Pokud je vybraná trajektorie nadefinována v sadě snímků, která není
stereotaktickou referencí (a nikoli v sadě snímků, která je propojena
se stereotaktickou referencí), jako reference souřadnicového systé-
mu pro plánování trasy se použije souřadnicový systém sady sním-
ků.
V takovém případě musí chirurg manuálně nadefinovat polohu a
orientaci bezrámcového regulátoru polohy vzhledem k pacientovi,
aby bylo možné aplikovat u pacienta naplánované trasy.

Musíte mít jistotu, že jste ověřili referenci souřadnicového systému, aby se neaplikoval
souřadnicový systém trasy na základě nesprávné reference souřadnicového systému.

Příklad souřadnicového systému trasy (na základě obloukového systému)

Bilaterální přístup s pěti paralelními trasami na jednu trajektorii (přístup typu „Ben Gun“, „montáž
+“):

Plánování paralelních tras
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Název příkla-
du trajekto-
rie

Název trasy Polární souřadnicový sy-
stém

Kartézský souřadnicový sy-
stém

STN vpravo

Střed
Poloměr: 0,00 mm
Úhel: 0,00°

x: 0 mm
y: 0 mm

Přední
Poloměr: 2,00 mm
Úhel: 0,00°

x: 0 mm
y: 2

Zadní
Poloměr: 2,00 mm
Úhel: 180,00°

x: 0 mm
y: -2 mm

Mediální
Poloměr: 2,00 mm
Úhel: 270,00°

x: -2 mm
y: 0 mm

Laterální
Poloměr: 2,00 mm
Úhel: 90,00°

x: 2 mm
y: 0 mm

POZNÁMKA: referencí je v tomto příkladu obloukový systém.
 

Neplatné polohy trasy

U trajektorií, které jsou kolineární vůči laterálnímu vektoru reference souřadnicového systému,
není směr 0°, použitý pro definici trasy, definován. Pro takové trajektorie není možné vytvářet,
měnit ani vizualizovat trasy. V tomto případě můžete mírně změnit trajektorii nebo použít
alternativní trajektorii.

ZÁZNAM ELEKTROD
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17.2.4 Plánování nových tras

Jak zvolit sadu snímků a trajektorii

Kroky

1.

Klikněte na tlačítko Slice and Image Set Selection a vyberte sadu snímků,
která obsahuje požadované trajektorie. 
POZNÁMKA: pokud nejsou sady snímků propojené, ujistěte se, že jste vybrali
sadu snímků, která obsahuje požadovanou trajektorii. V opačném případě se
trajektorie neobjeví v seznamu.
 

2. Ze seznamu v oblasti s funkcemi vyberte příslušnou trajektorii.

3.
Klikněte na tlačítko New Track...
Otevře se dialogové okno Properties, v němž si můžete nadefinovat souřadnicový sy-
stém pro trasy.

Zkontrolujte, zda jste vybrali správnou trajektorii pro definici trasy. Jako základ pro
plánování tras a zadávání dat MER/S lze použít pouze trajektorii použitou pro
stereotaktický obloukový systém (nebo bezrámcový regulátor polohy). Nesprávně zvolená
trajektorie může vést k nesprávné anatomické korelaci při zobrazování dat MER/S!

Jak přidávat trasy

①

Obrázek 117 

Kroky

1.
V dialogovém okně Properties zadejte název pro trasu do pole Name. Například: Střed
(trasa, která znázorňuje průběh skutečné trajektorie), přední, zadní, mediální, laterální
atd.

2.

Zadejte souřadnicový systém do příslušných polí. Můžete definovat buď polární nebo kar-
tézský souřadnicový systém.
POZNÁMKA: souřadnice pro středovou trasu by měly zůstat na hodnotě „0“, protože tato
trasa představuje skutečnou trajektorii. Příklad souřadnicového systému trasy najdete na
str. 260.
 

Plánování paralelních tras
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Kroky

3.

Zkontrolujte, zda se v dialogovém okně zobrazuje jako reference pro trasu Stereotactic
Arc System.
POZNÁMKA: pokud vybraná sada snímků není stereotakticky lokalizována nebo propoje-
na se stereotakticky lokalizovanou sadou snímků, zobrazí se reference jako AC/PC
Coordinate System (pokud je sada snímků lokalizována pomocí AC/PC nebo propojena
se sadou snímků, která je lokalizována pomocí AC/PC). Pokud není sada snímků ani ste-
reotakticky lokalizována, ani lokalizována pomocí AC/PC, zobrazí se reference jako Ima-
ge Coordinate System (viz str. 260).
 

4. Pro potvrzení vámi zvoleného nastavení a přidání trasy do seznamu tras v oblasti s funk-
cemi klikněte na tlačítko OK.

Jak měnit trasy

Po vytvoření trasy ji můžete kdykoli změnit.

Krok

Klikněte na ikonu vlastností vedle trasy v seznamu. Tím si otevřete dialogové okno
Properties a můžete změnit souřadnicový systém trasy dle potřeby.

Jak odstraňovat trasy

Kroky

1. Zvolte trasu ze seznamu.

2. Klikněte na tlačítko Remove.

Pokud odstraníte plánovanou trasu, může dojít ke ztrátě všech dříve zadaných dat pro tuto
trasu.
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17.2.5 Kontrola tras

Všeobecné informace

Po naplánování tras byste měli zkontrolovat polohu tras vzhledem ke skutečné anatomii na
kartách Probe View a/nebo Overview.
Na těchto kartách si můžete vizualizovat celý průběh tras a ujistit se, že neprochází žádnými
kritickými strukturami.

Zkontrolujte anatomickou polohu všech naplánovaných paralelních tras, aby se předešlo
zranění cév a neúčinnému nebo nesprávnému zavádění skrze tkáň. Zkontrolujte všechny
naplánované trasy před přizpůsobením všech plánovaných oblouků v obloukovém
systému při přípravě na léčbu pacienta.

Změny v léčebném plánu (lokalizace AC/PC, stereotaktická lokalizace nebo propojení
snímků, polohy trajektorie) mohou způsobit nečekané změny v informacích o trase, včetně
dat MER/S. Před implantací elektrody nebo jakýmkoli klinicky významným rozhodnutím na
základě dostupných informací o trase musíte ověřit anatomickou polohu trasy v
anatomických zobrazeních a dále souřadnicové systémy tras v dialogovém okně
Properties (viz str. 262).

Zobrazené trasy

Obrázek 118 
Trasa a trajektorie, které jsou aktuálně vybrány v seznamu Track v oblasti Functions, jsou v
zobrazení snímků zvýrazněny žlutě.
POZNÁMKA: chcete-li nejlépe ověřit polohy tras ve zobrazení snímků, měli byste skrýt
odpovídající trajektorii. To provedete kliknutím na tlačítko oka, které tak zavřete.
 

Plánování paralelních tras
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17.2.6 Zobrazení a poloha trasy

Poloha hloubky trasy

Vzdálenost trasy označuje aktuální polohu vybrané trasy. Tato poloha je označena následujícím
způsobem:

Zobrazení polohy hloubky

Pokud je aktuální zobrazení v jedné rovině s aktuální polohou hloubky vybrané trasy,
je poloha trasy označena poměrně velkým křížem

Pokud je aktuální zobrazení blízko aktuální poloze hloubky vybrané trasy, je poloha
trasy označena poměrně malým křížem

Pokud aktuální zobrazení není v jedné rovině s aktuální polohou hloubky vybrané tra-
sy, je poloha trasy označena kruhem

Jak upravit polohu hloubky

Můžete upravit polohu hloubky tras, a tím nadefinovat polohu, v níž se mají zadávat data MER/S
a lépe vizualizovat zavádění skrze tkáň.

Krok

V poli Distance v oblasti s funkcemi klikněte na tlačítka se šipkami nebo zadejte hodnotu do po-
le.
Zobrazená poloha hloubky pro všechny trasy se odpovídajícím způsobem upraví ve zobrazení
snímků.

Jak vystředit zobrazení do polohy hloubky trasy

Když je zaškrtnuto políčko Automatic Find v oblasti s funkcemi, zobrazení snímků se
automaticky vystředí do aktuální polohy hloubky vybrané trasy vždy, když upravíte polohu hloubky
dané trasy.

Jak posouvat trasy

Pomocí funkce Track Shift v oblasti s funkcemi můžete přemístit trasy, a tím například
kompenzovat posunutí mozku (pokud situace během operace již neodpovídá snímkovým datům
pořízeným před operací). 

Krok

V polích Track Shift klikejte na tlačítka se šipkami nebo zadejte hodnotu do pole, a tím upravte
polohu trasy v odpovídajícím směru (laterální, předo-zadní a vertikální).
Všechny trasy přidružené k vybrané trajektorii se odpovídajícím způsobem posunou. Poloha tra-
jektorie se nezmění.

Indikátory průsečíku trasy

Pro každou trasu se zobrazí také indikátor průsečíku. Indikátory zobrazují průsečík mezi trasou a
aktuálně zobrazenou pohledovou rovinou.
Zobrazení trasy se mění v závislosti na tom, zda se celá trasa nachází na stejné rovině zobrazení
nebo zda trasa přesahuje přes několik řezů.
Indikátory průsečíku používají stejnou konvenci zobrazení jako stereotaktické trajektorie (viz str.
245).
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Nezaměňujte indikátor průsečíku za aktuální polohu hloubky, označenou křížem. Jste-li na
pochybách, pomocí funkce Automatic Find vystřeďte všechna zobrazení vzhledem k
aktuálně vybrané trase a aktuální poloze hloubky.

Plánování paralelních tras
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17.3 Zadávání dat MER/S
17.3.1 Přehled

Všeobecné informace

Po naplánování paralelních tras v programu můžete v průběhu operace zadávat data získaná při
nahrávání pomocí mikroelektrody na naplánovaných trasách v různých hloubkách, a to přímo do
programu iPlan.

Typy dat MER/S

Můžete zadávat data do následujících kategorií:
• Poznámka
• Pozitivní účinek
• Negativní vedlejší účinek

Poznámka

Poznámka může být samostatné zadání dat (získaných během nahrávání pomocí
mikroelektrody), vztažené ke konkrétní poloze na naplánované trase, které poskytuje jakýkoli typ
popisných informací.
Poznámky lze používat například k popisu analyzovaného vzorce zaznamenané činnosti neuronů.
Pokud například signál ze záznamu ukazuje pravidelnou impulzivní aktivitu, můžete zadat
„pravidelná impulzivní aktivita“.
Poznámky lze také používat k popisu chování pacienta během stimulačních měření. Pokud
například pacient moc nespolupracuje nebo je příliš nervózní na to, aby bylo možné získat
spolehlivé výsledky, můžete zadat „velmi nervózní pacient, nespolehlivý výsledek“.
V takovém případě chirurg později rozhodne, co udělá s naměřenými výsledky.

Pozitivní a negativní účinky

Můžete zadávat data na základě výsledků získaných během stimulace v průběhu operace při
konkrétní amplitudě stimulace ve vztahu k určité poloze na plánované trase. Takové záznamy
můžete klasifikovat podle toho, zda byl zaznamenán pozitivní nebo negativní účinek. Tento typ dat
můžete používat jako charakteristické a kvantitativní informace (kritéria) pro kvalifikaci nebo
diskvalifikaci naměřené polohy pro konečné umístění elektrod.
• Pozitivní účinek je definován jako „žádoucí“ účinek stimulace na pacienta (například pohyb ruky

u pacienta se ztuhlostí)
• Negativní účinek je definován jako „nežádoucí“ účinek stimulace na pacienta

Nastavení amplitudy

Platná jednotka amplitudy stimulace je definována v systému iPlan podle preferencí lékaře.
Pokud je potřeba provést změnu jednotky, kontaktujte podporu společnosti Brainlab.
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17.3.2 Zadávání dat

Jak si zobrazit data MER/S

Obrázek 119 

Kroky

1. Otevřete kartu MER/S Data. 

2.

Ze seznamu trajektorií vyberte trajektorii, která se aktuálně používá ve stereotaktickém
obloukovém systému (upravený stereotaktický oblouk namontovaný na hlavovém rámu
pacienta v průběhu operace).
POZNÁMKA: trajektorie, které nepatří do vybrané sady snímků (nebo do jiných sad sním-
ků, které jsou s ní propojeny), nejsou v seznamu trajektorií uvedeny. Může být nutné nej-
prve vybrat příslušnou sadu snímků (viz str. 262).
 

3. Ze seznamu tras vyberte trasu, pro kterou chcete zadat data.

4.
Klikněte na tlačítko New Entry...
Otevře se dialogové okno Properties.

Zadávání dat MER/S
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Dialogové okno Properties

Obrázek 120 
Nyní můžete zadat poznámku či údaje o pozitivním nebo negativním vedlejším účinku pro
konkrétní polohy na vybrané trase. Typy dat jsou popsány na str. 267.

Před zadáním dat v dialogovém okně Properties zkontrolujte vybranou trajektorii a název
trasy, které se zobrazují v dialogovém okně, abyste se ujistili, že jste provedli správný
výběr.

Jak zadat poznámky

Kroky

1. Vyberte Comment.

2. V poli Distance klikněte na tlačítka se šipkami nebo definujte polohu trasy, pro kterou
chcete přidat poznámku, zadáním hodnoty do pole.

3. Zadejte název nebo popis poznámky do pole Description nebo vyberte již zadaný název
ze seznamu Templates (viz str. 273).

4.

Poznámka se zobrazí jako kulička u označené polohy trasy ve zobrazení snímků.
• Z palety barev vyberte barvu dané kuličky.
• Pomocí lišty s jezdcem upravte ve zobrazení snímků průhlednost kuličky.
• V poli Diameter definujte průměr kuličky pomocí tlačítek se šipkami nebo zadáním hod-

noty do pole.
• Vyberte zaškrtávací políčko Outline, aby se zobrazil obrys kuličky vyplněný vybranou

barvou.

5. Pro zadání poznámky a zavření dialogového okna klikněte na tlačítko OK.
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Jak zadat pozitivní účinky a negativní vedlejší účinky

Můžete zadávat data založená na výsledcích, získaných při stimulaci v průběhu operace při
konkrétní amplitudě stimulace, a klasifikovat tato data podle toho, zda byl zaznamenán pozitivní
nebo negativní účinek.

Kroky

1.

V závislosti na účinku vyberte:

Positive Effect (označuje vhodnou polohu pro konečné umístění elektrod)

Negative Side-effect (označuje nevhodnou polohu pro konečné umístění elektrod)

2. Zadejte název nebo popis účinku do pole Description.

3. V poli Distance klikněte na tlačítka se šipkami nebo definujte polohu trasy, k níž se úči-
nek vztahuje, zadáním hodnoty do pole.

4. V poli Amplitude klikněte na tlačítka se šipkami nebo zadejte hodnotu amplitudy stimula-
ce, při níž se daný účinek objevil.

5.

Pomocí posuvníku Rating definujte sílu účinku. Přetažením posuvníku doprava znázorní-
te silnější účinek. Přetažením posuvníku doleva znázorníte slabší účinek.

Pozitivní účinky: Posuvník se zobrazí jako zelený

Negativní vedlejší účinky: Posuvník se zobrazí jako červený

6.

Výsledek se zobrazí jako kulička u označené polohy trasy ve zobrazení snímků.
• Z palety barev vyberte barvu dané kuličky.
• Pomocí lišty s jezdcem upravte ve zobrazení snímků průhlednost kuličky.
• V poli Diameter definujte průměr kuličky pomocí tlačítek se šipkami nebo zadáním hod-

noty do pole.
• Vyberte zaškrtávací políčko Outline, aby se zobrazil obrys kuličky vyplněný vybranou

barvou.

7. Pro zadání účinku a zavření dialogového okna klikněte na tlačítko OK.

Přidání záznamů pro ostatní trasy a trajektorie

Pro konkrétní trasu můžete zadat libovolný počet dat MER/S pro různé polohy a amplitudy
stimulace. Můžete rovněž použít šablony pro zadávání dat (viz str. 273).
• Chcete-li zadat data pro ostatní trasy, které patří ke stejné trajektorii, vyberte trasu a opakujte

výše uvedené kroky.
• Chcete-li zadat data pro trasy, které patří k jiné trajektorii (kvůli nastavení nebo zákroku),

nejprve vyberte trajektorii a poté opakujte výše uvedené kroky.

Zadávání dat MER/S

270 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



17.3.3 Zobrazení dat MER/S

Všeobecné informace

Všechna data MER/S, která jste zadali (poznámky, pozitivní účinky a negativní vedlejší účinky), se
nyní zobrazují na kartě MER/S Data.
Zobrazené informace můžete použít pro analýzu zadaných dat MER/S, a následně k určení
vhodné polohy pro umístění elektrody.
Kromě toho můžete tyto informace také použít k vyhodnocení tras, které jste naplánovali (str.
262). Pokud trasy neposkytují vhodnou polohu pro implantát, může být nezbytné plánování
alternativních tras.

Karta MER/S Data

②

①

Obrázek 121 

Popis obrazovky

Č. Vysvětlení

①

V seznamu se zobrazí všechna zadaná data MER/S a odpovídající nastavení
definovaná v dialogovém okně Properties.
Kliknutím na ikonu vlastností vedle seznamu si otevřete dialogové okno Proper-
ties, kde si můžete změnit nastavení dle potřeby.

Kliknutím na symbol oka si skryjete barevnou kuličku, která znázorňuje odpoví-
dající zadaná data ve zobrazení snímků.

②

Zobrazení snímků ukazuje všechna zadaná data MER/S (označená kuličkami podle vámi
nadefinované barvy) podél vybrané trasy v definovaném umístění. Každá kulička odpoví-
dá záznamům uvedeným v ①. Ve zobrazení snímků si můžete zkontrolovat záznamy
MER/S ve vztahu k anatomickým datům.
POZNÁMKA: chcete-li zobrazit data MER/S ve větším zobrazení, můžete se přepnout na
karty Overview nebo Probe View.
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Výsledky záznamu elektrod na kartě Overview

Obrázek 122 

Výběr záznamů dat MER/S

Obrázek 123 
Hodnota vzdálenosti (označující aktuální polohu hloubky podél trasy), vyobrazená v oblasti s
funkcemi odpovídá záznamu dat, který je aktuálně vybrán v seznamu. Když si vyberete konkrétní
záznam ze seznamu na kartě MER/S Data:
• Hodnota vzdálenosti se aktualizuje v závislosti na vybraném záznamu
• Zobrazení snímků je vystředěno na kuličku znázorňující vybraný záznam (když je zvoleno

zaškrtávací políčko Automatic Find)

Jak mazat záznamy

Kroky

1. Vyberte záznam dat MER/S ze seznamu.

2. Klikněte na tlačítko Remove Entry.

Zadávání dat MER/S
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17.3.4 Práce se šablonami

Všeobecné informace

Každý záznam dat MER/S (viz str. 269) se přidá do seznamu Templates v dialogovém okně
Properties. Šablony jsou dostupné v seznamu pro konkrétní plán léčby, v němž momentálně
pracujete.
Máte rovněž možnost přidat do aplikace iPlan permanentní šablony, které budou dostupné při
plánování léčby pro každého pacienta. To je užitečné zejména tehdy, když zadáváte standardní
data MER/S do mnoha léčebných plánů.

Seznam Templates

②

①

Obrázek 124 
Když přidáte záznam dat MER/S, tento záznam se zobrazí v seznamu Templates ①, když příště
znovu otevřete dialogové okno Properties. Tyto záznamy jsou relevantní pouze pro vybraný
léčebný plán.
Společně jsou uvedeny pouze stejné typy záznamů dat MER/S. To například znamená, že
všechny datové záznamy MER/S, které jste klasifikovali jako Comment, jsou uvedeny
dohromady. Typ dat v seznamu závisí na výběru, který jste provedli v ②.

Jak přidat permanentní šablonu

Kroky

1. Zadejte název pro šablonu do pole Description nebo vyberte stávající záznam ze sezna-
mu Templates.

2. Nadefinujte všechna nastavení pro šablonu (např. vzdálenost, barvu a amplitudu, pokud
je to vhodné).

3.

Klikněte na tlačítko Add template.
Nová šablona se nyní objeví v seznamu Templates. Příslušná ikona je vyobrazena jako
ikona složky (viz tabulku níže).
Tato šablona bude k dispozici ve všech léčebných plánech, které otevřete v programu
iPlan.
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POZNÁMKA: přidání šablony automaticky neznamená zahrnutí záznamu dat MER/S do
léčebného plánu. Chcete-li tato data do plánu zahrnout, zkontrolujte, zda jsou nadefinovaná
nastavení správná a poté klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně Properties. Záznam se
zobrazí v seznamu na kartě MER/S Data.
 

Symboly šablon

Symboly vedle jednotlivých záznamů v seznamu Templates ukazují, zda je daný záznam k
dispozici pouze v aktuálním léčebném plánu nebo jako permanentní šablona.

Symboly Typ dat MER/S Vysvětlení

Poznámka K dispozici pouze v aktuálním plánu

Poznámka K dispozici jako šablona

Pozitivní účinek K dispozici pouze v aktuálním plánu

Pozitivní účinek K dispozici jako šablona

Negativní vedlejší účinek K dispozici pouze v aktuálním plánu

Negativní vedlejší účinek K dispozici jako šablona

Jak odebrat permanentní šablonu

Kroky

1. Zvolte šablonu ze seznamu.

2. Klikněte na tlačítko Remove template.

Zadávání dat MER/S
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17.3.5 Zálohování dat MER/S

Všeobecné informace

Aby byla data MER/S, pořízená v průběhu operace, dostupná i po havárii systému, můžete data
MER/S uložit do textového souboru ve vybraném adresáři, např. na USB flash disk nebo na pevný
disk v klientském počítači (používáte-li iPlan Net). V případě havárie systému lze textový soubor
otevřít bez použití programu iPlan, pouze za pomoci základního textového editoru v rámci
operačního systému na alternativní počítačové platformě.

Funkci zálohování byste měli používat vždy, aby se zabránilo permanentní ztrátě dat
pořízených během operace kvůli havárii systému.

Jak zálohovat data

Obrázek 125 
Funkce zálohování se aktivuje v části CSV Export v oblasti s funkcemi. 

Kroky

1. Chcete-li aktivovat zálohování dat, klikněte na Export...

2.
V dialogovém okně Browse, které se otevře, vyberte složku, do níž se mají data uložit.
POZNÁMKA: program otestuje připojení a pokud je cesta neplatná, zobrazí zprávu.
 

3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Browse.

4. Kliknutím na tlačítko Automatic nastavíte automatické ukládání dat.

Uložená data

Budou uložena následující data:
• Jméno a ID pacienta
• Název léčebného plánu
• Stereotaktická reference (sada snímků a stereotaktický lokalizátor)
• Stereotaktické souřadnicové systémy pro AC, PC a MS (pokud ve skupině propojených sad,

obsahujících stereotaktickou referenci, existuje lokalizace AC/PC)
• Název trasy
• Název nadřazené trajektorie
• Souřadnicové systémy trasy (cílový a vstupní)
• Data MER/S (včetně typu dat, vzdálenosti, amplitudy, popisu, hodnocení, barvy, viditelnosti,

průhlednosti a obrysu)
• Název aplikace
• Časové razítko
• Kontrolní součet

ZÁZNAM ELEKTROD
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18 FUNKCE NA LIŠTĚ
18.1 Úvod
18.1.1 Přehled

Všeobecné informace

Lišta (umístěná vpravo od plánovací oblasti) obsahuje obecné funkce, které se dají využít při
vytváření léčebného plánu.
Funkčnost jednotlivých tlačítek na liště závisí na aktuální úloze a na typu zobrazeného snímku.

Jak funkce na liště aktivovat

Když kliknete na nějaké tlačítko na liště, abyste provedli příslušnou funkci, tlačítko se zobrazí
žlutě. Neaktivní tlačítka jsou zobrazena modře.
POZNÁMKA: tlačítko může být také šedé, např. když pro nahraná data není funkce dostupná.
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18.2 Volba sady snímků
18.2.1 Přehled

Všeobecné informace

Funkce výběr řezu a sady snímků uživateli umožňuje vybrat data snímku, která se ve
zobrazených snímcích zobrazí.

Jak provádět výběr

Krok

Klikněte na tlačítko Slice and Image Set Selection.
Otevře se dialogové okno Set Selection.

Dialogové okno Set Selection

②

① ③

Obrázek 126 

Jak vybrat snímky

Kroky

1. Ze seznamu dostupných sad snímků ② vyberte tu sadu snímků, kterou chcete zobrazit.

2.
Chcete-li zobrazit dostupné řezy, použijte posuvnou lištu v levém okně ①.
Jednotlivé řezy můžete procházet také tak, že najedete kurzorem myši na pravé okno ③.

3. Kliknutím na tlačítko OK výběr potvrdíte a příslušné řezy zobrazíte v oknech v plánovací
oblasti.

Volba sady snímků

278 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



18.3 Obecné možnosti
18.3.1 Přehled

Všeobecné informace

Funkce Options uživateli umožňuje upravovat vzhled a orientaci zobrazených snímků. 

Jak získat přístup k možnostem zobrazení

Krok

Kliknutím na tlačítko Options otevřete kartu možností zobrazení.

Karty Možnosti

① ② ③

Obrázek 127 

Č. Záložka Viz

① Viewing Options Str. 280

② 3D Thresholding Str. 284

③ 3D Clipping Str. 285

POZNÁMKA: funkčnost jednotlivých záložek závisí na plánovací úloze, kterou právě provádíte.
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18.3.2 Možnosti zobrazení

Záložka Možnosti zobrazení

① ②

④
③

Obrázek 128 

Č. Možnost Viz

① Image Display Str. 280

② 3D Objects Str. 281

③ 3D Plane View Options Str. 281

④ Measurements Str. 282

Image Display

Obrázek 129 

Možnosti

Když je aktivována funkce Use image interpolation, program interpoluje pixely jednotlivých
skenů, což vede k lepší kvalitě zobrazeného snímku. 

V možnostech Display Orientation vyberte takovou orientaci, s níž chcete pracovat; jinak orien-
tace snímku odpovídá plánované orientaci pacienta na operačním stole. 

Obecné možnosti
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3D Objects

Obrázek 130 

Možnosti

Pokud chcete objekty vytvořené trojrozměrně (např. v plánovací úloze Object Creation) zobra-
zovat jako dvojrozměrné, zvolte funkci Show 3D objects in 2D views.

Pokud chcete zobrazit pouze obrysy trojrozměrných ob-
jektů (levý snímek), zvolte možnost Show only contours.
Když je tato možnost neaktivní, 3D objekty se zobrazí vy-
barvené (pravý snímek). 

Chcete-li zobrazit trajektorii s průměrem definovaným během plánování trajektorie, zvolte mo-
žnost Show Trajectory Diameter (viz str. 237). 

Z následujících možností Contour Thickness můžete vybrat šíři obrysů objektu:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Obrázek 131 
Z následujících možností můžete vybrat zobrazení příslušné roviny ve 3D:
• Axial Plane

FUNKCE NA LIŠTĚ

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 281



• Coronal Plane
• Sagittal Plane

Obrázek 132 

POZNÁMKA: pro zobrazení výsledků nezapomeňte aktivovat možnost Planes pomocí
tlačítka View Types (viz str. 79).
 

Měření: Zobrazit měřítko

Obrázek 133 

Krok

Možnost Display ruler in 2D views vám umožňuje zobrazit na pravé straně axiálního, koronál-
ního či sagitálního zobrazení zobrazit stupnici (v milimetrech). 

Obecné možnosti
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Measurements: Coordinate System

Obrázek 134 
Z rozbalovacího seznamu Coordinate System můžete vybrat souřadnicový systém, který se má
aplikovat při použití funkcí Measure Distances a Measure Angles (viz str. 297) nebo při použití
funkcí Measure Values/Hounsfield Unit (viz str. 295). 
POZNÁMKA: zobrazení zvoleného souřadnicového systému je popsáno na str. 296. Možnosti
volby souřadnicového systému jsou popsány na následující straně.
 

Možnosti volby souřadnicového systému

Možnost Vysvětlení

No Coordinates Nejsou zobrazeny žádné souřadnice

AC/PC Souřadnicový systém je nastaven podle systému AC/PC, který je popsán v lo-
kalizaci AC/PC (viz str. 135)

DICOM Souřadnicový systém je nastaven podle standardu DICOM

IEC61217 Souřadnicový systém je nastaven podle IEC 61217

Headring Souřadnicový systém je nastaven podle kombinace hlavového rámu a lokali-
zátoru

Brainlab Image
Set Interní souřadnicový systém Brainlab

RTOG Souřadnicový systém je nastaven podle RTOG

FUNKCE NA LIŠTĚ

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 283



18.3.3 3D Thresholding

Všeobecné informace

V této záložce můžete nastavit práh pro rozsah hodnot sytosti šedé barvy, které se použijí pro
výpočet trojrozměrného modelu vybrané sady snímků. 
V závislosti na dané sadě snímků se hodnoty zobrazí následovně:
• CT: Hounsfieldovy jednotky (HU)
• MR a SPECT: Hodnoty sytosti šedé
• PET: Standardizované hodnoty absorpce (SUV)

POZNÁMKA: více informací o těchto hodnotách najdete na str. 295.
 

Jak nastavit práh

Obrázek 135 

Kroky

1.

Při nastavování prahu využijte následující možnosti:
• Použijte posuvník ve funkci mapování (pravá dolní část obrazovky)
• Zadejte hodnotu v poli Threshold HU pod funkcí mapování
• Vyberte přednastavený typ prahu v rozbalovacím seznamu (Skin nebo Bone, pouze

pro sady snímků z CT)

2. Pro vytvoření náhledu výsledného 3D modelu klikněte na tlačítko aktualizace zobrazení
umístěné na obrazovce vlevo dole.

Jak resetovat práh

Krok

Pokud chcete práh resetovat na hodnotu určenou pro kůži nebo kost, klikněte v dialo-
govém okně 3D Thresholding na tlačítko Reset Threshold.

Obecné možnosti
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18.3.4 3D Clipping

Všeobecné informace

V této záložce můžete definovat část snímku, která se zobrazí, a to pomocí:
• Umístění rámečku kolem části snímku, kterou chcete z 3D zobrazení vyjmout (Enable

Clipping Range).
• Vyčlenění kvadrantu z 3D modelu s cílem zobrazit průřez sadou snímků (Enable Cubic Cut).

Jak definovat rozsah ořezání

Obrázek 136 

Kroky

1.
Klikněte na tlačítko Enable Clipping Range.
V horních oknech se objeví modrý rámeček.

2. Pokud již není aktivováno, na liště klikněte na tlačítko Adjust Clipping Ran-
ge/Cubic Cut.

3. Kurzor myši umístěte na rámeček a upravte jej tak, aby zahrnoval oblast, kterou chcete
ze zobrazení 3D vyjmout.

4. Pro vytvoření náhledu výsledného 3D modelu klikněte na tlačítko aktualizace zobrazení
umístěné na obrazovce vlevo dole.
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Jak nastavit krychlový výřez

Obrázek 137 

Kroky

1.
Klikněte na tlačítko Enable Cubic Cut.
V horních oknech se objeví modrý rámeček.

2. Na liště klikněte na tlačítko Adjust Clipping Range/Cubic Cut, pokud ještě
není aktivováno.

3.

Vyberte kvadrant, který má být z trojrozměrného zobrazení vyňat:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4. Klikněte na některý okraj kvadrantu a nastavte úhly pro oblast, která má být z trojrozměr-
ného zobrazení vyjmuta.

5. Pro vytvoření náhledu výsledného 3D modelu klikněte na tlačítko aktualizace zobrazení
umístěné na obrazovce vlevo dole.

Obecné možnosti
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18.4 Prohlížení snímků
18.4.1 Procházení snímků a rolování

Všeobecné informace

Směr procházení a rolování snímků odpovídá zvolené orientaci zobrazení (viz str. 280) a je
představováno ikonou pacienta v levém dolním rohu obrazovky.

Jak procházet řezy

Tlačítka Browse Slice a Browse Slices jsou aktivní v zobrazených snímcích původních nebo
rekonstruovaných řezů (viz str. 69).

Možnosti

Kliknutím na tlačítko Browse Slice se posunete o jeden řez dopředu nebo zpět.

Pokud chcete řezy procházet dopředu či zpět po 3 nebo po 7 (např. na kartách
4 Views nebo 8 Views), klikněte na tlačítko Browse Slices.

Jak rolovat přes snímky

Funkce rolování se liší podle zvolené záložky:
• Depth Scrolling: V rekonstruovaných zobrazeních můžete toto tlačítko použít pro rolování

přes rekonstruované skeny 
• Slice Scrolling: Pomocí tohoto tlačítka můžete rolovat přes zobrazené řezy (podobně jako u

funkce procházení řezů) 

Kroky

1. Pro aktivaci rolování klikněte na rolovací tlačítko.

2. Přidržte levé tlačítko myši a na vybraném snímku posouvejte kurzor nahoru nebo dolů,
abyste zobrazili požadovanou hloubku nebo požadovaný řez.

3. Pro zrušení funkce znovu klikněte na dané tlačítko.

POZNÁMKA: původní tloušťka řezu je jiná než tloušťka řezu použitá u rekonstruovaných snímků.
 

FUNKCE NA LIŠTĚ

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 287



18.4.2 Zachytit a vycentrovat

Všeobecné informace

Funkce Pan and Recenter uživateli umožňuje:
• Prohlížet v sadě snímků určité roviny
• Posouvat snímek kvůli lepší možnosti prozkoumat určitou oblast

Jak používat funkci Zachytit a vycentrovat

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko Pan and Recenter zobrazíte vertikální a horizontální rovi-
ny vyznačené na snímcích modrými čarami.

2.

• Chcete-li prohlížet určitou rovinu, klikněte kurzorem myši na čáru (představující rovinu)
a posuňte ji do požadované oblasti.

• Chcete-li roviny přesouvat simultánně, klikněte na průsečík obou čar a přetáhněte je do
požadované pozice.

Pohled bude vycentrován podle nové pozice.

3.

Pokud chcete prozkoumat určitou oblast snímku, umístěte kurzor myši na snímek (kurzor
je zobrazen symbolem ruky) a přetáhněte ho do požadované pozice.
Pro lepší prozkoumání snímku můžete použít také funkci Zoom In (viz str. 289) v kombi-
naci s funkcí panorámování (zachycení).

4. Pro zrušení funkce znovu klikněte na dané tlačítko.

Další metody pro vycentrování zobrazených snímků

Možnosti

Kliknutím na ikonu hledat se zobrazený snímek vycentruje podle bodu
zvoleného v oblasti s funkcemi.
POZNÁMKA: ikona Najít je aktivní během plánování registračních bodů
a trajektorie.
 

Pro požadované vycentrování snímku dvakrát klikněte přímo na položku
zobrazenou v seznamu v oblasti s funkcemi. Například při plánování tra-
jektorie můžete snímek vycentrovat podle cíle nebo podle vloženého bo-
du.

Prohlížení snímků
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18.4.3 Zvětšování snímků

Jak zvětšovat

Tlačítko Vysvětlení

Kliknutím na tlačítko Zoom In zobrazený snímek zvětšíte.
Chcete-li zvětšit konkrétní oblast zájmu:
• Umístěte kurzor myši na danou oblast
• Přidržte levé tlačítko myši a posuňte kurzor, čímž se vám otevře rámeček pro vý-

běr
• Uvolněte tlačítko a zobrazí se vám zvětšená oblast zájmu

Kliknutím na tlačítko Zoom Out se zobrazí celý snímek.

POZNÁMKA: pokud v režimu Zoom In kliknete na snímek pravým tlačítkem myši, snímek se
zmenší. Pokud v režimu Zoom Out na snímek kliknete pravým tlačítkem, snímek se zvětší.
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18.5 Windowing
18.5.1 Základní windowing

Všeobecné informace

Nastavení windowing lze použít k úpravě rozložení sytosti šedé barvy v zobrazených snímcích,
aby se zlepšila viditelnost a kontrast jednotlivých struktur.
Nastavení windowingu můžete upravovat v axiálním, sagitálním i koronálním zobrazení.

Jak upravit nastavení windowing

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko Windowing funkci aktivujete. 

2.
Chcete-li zobrazit aktuální nastavení, klikněte na zobrazený snímek a pod-
ržte levé tlačítko myši; zobrazí se vám funkce mapování.
POZNÁMKA: funkce mapování zmizí, jakmile tlačítko myši uvolníte.
 

3. Pro zrušení funkce znovu klikněte na dané tlačítko.

Windowing
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18.5.2 Pokročilý windowing

Všeobecné informace

Funkce Advanced Windowing uživateli poskytuje pokročilé možnosti upravování sytosti šedé
barvy, aby se kostní struktury nebo značky daly snáze rozlišit od měkké tkáně. 
V závislosti na dané sadě snímků se hodnoty zobrazí následovně:
• CT: Hounsfieldovy jednotky (HU)
• MR a SPECT: Hodnoty sytosti šedé
• PET: Standardizované hodnoty absorpce (SUV)

POZNÁMKA: více informací o těchto hodnotách najdete na str. 295.
 

Jak aktivovat funkci pokročilého windowing

Krok

Kliknutím na tlačítko Advanced Windowing se vám otevře dialogové okno Windo-
wing.

Rozvržení obrazovky

①

④
⑧

②

⑤
⑥
⑦

⑨ ③

Obrázek 138 
POZNÁMKA: během slučování snímků (viz str. 151) se objeví dvě karty (Windowing Amber a
Windowing Blue), které vám umožní nastavit windowing v každé sadě snímků zvlášt’.
 

Popis obrazovky

Č. Oblast Vysvětlení

① Aktuální snímek Původní řez vybraný z aktuální sady snímků
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Č. Oblast Vysvětlení

② Preview Zobrazí náhled upraveného řezu podle vámi provedeného nastavení.

③
Funkce Windo-
wing Region of
Interest

Použije hodnoty sytosti šedé barvy vybrané z konkrétní oblasti sady
snímků a aplikuje je na celou sadu.

④ Color Tables

Volba barevných schémat
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤
Predefined
Windowing Se-
ttings

Vyberte přednastavené hodnoty windowing:
• Current Windowing: Vrací nastavený windowing na hodnoty, které by-

ly zadány poprvé, když jste otevřeli toto dialogové okno
• Radiology Defined: Použije nastavení definované při původním

pořízení snímků
• Bone: Použije takové nastavení, které odfiltruje měkkou tkáň a jasněji

zobrazí kosti (pouze sady snímků z CT)
• Full Range: Použije plný rozsah hodnot sytosti šedé barvy / Houns-

fieldových jednotek pořízený skenerem

⑥ Zaškrtávací
okénko Inverse

Umožňuje uživateli invertovat zobrazené barvy a přehodit výchozí na-
stavení tak, že například vzduch je zobrazen bíle a kost černě. To je uži-
tečné tehdy, když před vytvořením objektu chcete zlepšit kontrast (viz
str. 167).

⑦ Posuvníky Le-
vel a Width Nastavují úroveň sytosti šedé a šířku.

⑧ Funkce Mapo-
vání

Graficky znázorňuje rozložení Hounsfieldových jednotek / sytost šedé v
datech snímku.

⑨ Zaškrtávací
okénko Zoom

Ohraničuje grafické znázornění rozložení Hounsfieldových jednotek /
sytosti šedé na konkrétní oblast.

Jak nastavit úroveň sytosti šedé a šířku

Možnosti

Pro nastavení středu windowingu na snímku:

• Zadejte hodnotu v poli Level nebo
• Posouvejte jezdcem, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota

Pro nastavení šířky windowingu na snímku:

• Zadejte hodnotu v poli Width nebo
• Posouvejte jezdcem, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota

Windowing
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Jak nastavit šířku rozložení sytosti šedé barvy

① ② ③

Obrázek 139 

Možnosti

Chcete-li nastavit tyto hodnoty:
• zadejte hodnoty Right a Left přímo do uvedených políček nebo
• kurzorem myši upravte hodnotu vlevo ② a/nebo vpravo ③ pomocí jezdců, dokud se v přísluš-

ných polích nezobrazí vámi požadované hodnoty.

Chcete-li grafické vyjádření rozložení sytosti šedé barvy omezit na konkrétní oblast, aby windo-
wing byl definován přesněji, zaškrtněte okénko Zoom ①.

Jak používat windowing v oblasti zájmu

Tato funkce vám umožní definovat v sadě snímků konkrétní oblast a následně použít hodnoty
sytosti šedé z této oblasti na kompletní datový soubor.

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko Windowing Region of Interest funkci aktivujete.

2.

V okně Preview pomocí kurzoru myši nastavte rámeček kolem oblasti, z níž chcete vy-
brat nastavení windowingu.
POZNÁMKA: můžete postupovat také tak, že kliknete na oblast Preview v požadovaném
místě na snímku.
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Kroky

3.

Uvolněte levé tlačítko myši, abyste viděli vypočtené výsledky v náhledu.
Program vezme minimální a maximální hodnoty z definované oblasti a použije je v lištách
Level a Width a také v polích Left a Right.

4. Kliknutím na tlačítko OK použijete hodnoty sytosti šedé barvy z vybrané oblasti na celý
snímek.

Windowing
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18.6 Funkce měření
18.6.1 Měření Hounsfieldových jednotek a sytosti šedé barvy

Všeobecné informace

Funkce Measure Hounsfield Units a Measure Values vám umožní měřit buď Hounsfieldovy
jednotky, nebo hodnoty sytosti šedé barvy až ve třech bodech v daném řezu.

Tlačítko Vysvětlení

Tlačítko Measure Hounsfield Units je zobrazeno v sadách snímků z CT.

Tlačítko Measure Values je zobrazeno v jiných sadách snímků (např. MR,
SPECT, PET). 

Jednotky měření

Jednotka Vysvětlení

HU (Hounsfieldovy
jednotky)

U diagnostických snímků z CT je informace o hustotě tkáně vyhodnocová-
na v mezinárodních Hounsfieldových jednotkách (HU), jejichž hodnota je
v rozsahu od: -1 024 do 3 071, kde 0 je hodnota pro vodu (1,0 g/cm3) a
-1 000 hodnota pro vzduch. 
U neurologických snímků z CT je pro kontrastní zobrazení mozkové tkáně
obvykle využívána úroveň 40 HU a šířka 100 HU.

Hodnoty sytosti šedé
Zobrazené hodnoty sytosti šedé barvy jsou v rozsahu:
• 0 (černá) až 255 (bílá) u 8bitových snímků
• 0 (černá) až 65 535 (bílá) u 16bitových snímků

Hodnoty FA Vztahují se k měření frakční anizotropie a jsou v rozsahu 0-1.

Měření ADC (Zdánli-
vý difuzní koeficient) Vyjádřené v mm²/s.

SUV (Standardizo-
vané hodnoty ab-
sorpce)

Semikvantitativní způsob vyhodnocení aktivity PET v daném ohnisku.
Implementace výpočtu standardizovaných hodnot absorpce ve skenech
PET do programu iPlan je založena na následující publikaci:
„M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
cancer, local lymph node involvement and distant metastases - Compari-
son of qualitative visual and semi quantitative analysis, Nuklearmedizin
3/2004; 91-101.“

Jak měřit hodnoty sytosti šedé barvy / Hounsfieldovy jednotky

Kroky

1. Klikněte na tlačítko měření (Measure Hounsfield Units nebo Measure Values).

2.

Kurzorem myši klikněte na jakýkoli bod v řezu a zobrazí se vám příslušná hodnota ve
zvoleném bodě.
Chcete-li hodnotu dynamicky aktualizovat, podržte levé tlačítko myši a kurzor posouvejte
přes snímek.

3. Opětovným stisknutím tlačítka funkci deaktivujete a zobrazená hodnota ze snímku zmizí.

FUNKCE NA LIŠTĚ
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Zobrazené hodnoty

Program iPlan může zobrazit pouze hodnoty sytosti šedé barvy / Hounsfieldovy jednotky / SUV v
jednom pixelu, jak byly vypočteny a exportovány skenerem. Interpretaci těchto údajů věnujte
zvláštní pozornost a ujistěte se o správnosti hodnot. Data získaná například konickým
snímkováním na CT nebo rotační angiografií nebudou obsahovat aktuální hodnoty HU.

Uživatel je odpovědný za zajištění správnosti zobrazených hodnot Hounsfieldových
jednotek.

Standardizované hodnoty absorpce (SUV) se mohou v závislosti na použitém skeneru PET
lišit, a proto zobrazené hodnoty vždy porovnejte s hodnotami SUV získanými přímo na
skeneru před jeho použitím.

Zobrazení souřadnicového systému

Když na liště aktivujete funkci měření a poté kliknete na sadu snímků, program zobrazí ve
zvoleném bodě rovněž souřadnice sady snímků, a to podle souřadnicového systému nastaveného
na kartě Viewing Options (viz str. 283).

①

②

③

Obrázek 140 

Č. Vysvětlení

①

Tento řádek uvádí odkaz, na němž je souřadnicový systém založen. V tomto případě jde
o axiální sadu snímků z MR označenou jako #7 (Brainlab Image Set zvolená jako
souřadnicový systém na kartě Viewing Options).
Pokud na kartě Viewing Options zvolíte jako souřadnicový systém například Headring,
bude v tomto řádku uvedeno, že pro plánování byl zvolen hlavový rám.

② Souřadnice X, Y, Z pro zvolený bod v sadě snímků.

③ Naměřená hodnota ve zvoleném bodě.

POZNÁMKA: souřadnice uvedené zde, a zvláště souřadnice uváděné pro funkci Headring, nejsou
určeny pro úpravu oblouku. Pro léčebné účely se mají použít pouze souřadnice z dialogového
okna nastavení oblouku nebo vytištěné. Zobrazení souřadnicového systému je určeno pouze pro
prohlížení.
 

Funkce měření
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18.6.2 Měření vzdáleností a úhlů

Jak měřit vzdálenosti

Funkce Measure Distances umožní uživateli měřit vzdálenost až mezi třemi páry bodů ve
snímku.

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko Measure Distances funkci aktivujete.

2.

V datovém souboru klikněte kurzorem myši na dva body.
Program vypočítá vzdálenost bodů v milimetrech a zobrazí ji.
POZNÁMKA: body můžete přesouvat pomocí myši, když na zvolený bod kliknete a přesu-
nete jej do nové pozice.
 

3. Opětovným stisknutím tlačítka funkci deaktivujete a zobrazená hodnota ze snímku zmizí.

Jak měřit úhly

Funkce Measure Angles umožní uživateli měřit úhly mezi jakýmikoli třemi body ve snímku.
Souběžně lze zobrazit až tři skupiny po třech bodech.

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko Measure Angles funkci aktivujete.

2.

Kurzorem myši klikněte ve snímku na tři body.
Program vypočítá úhly mezi zvolenými body a hodnoty zobrazí.
POZNÁMKA: body můžete přesouvat pomocí myši, když na zvolený bod kliknete a přesu-
nete jej do nové pozice.
 

3. Opětovným stisknutím tlačítka funkci deaktivujete a zobrazená hodnota ze snímku zmizí.

FUNKCE NA LIŠTĚ
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18.7 Označené body
18.7.1 Přidávání a odstraňování bodů

Všeobecné informace

Tlačítko Add/Remove Points vám umožní nadefinovat v sadě snímků orientační body. Pomocí
této funkce můžete v navigačním programu Brainlab zvýraznit zájmové body během intraoperační
navigace. 

Jak přidávat body

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Add/Remove Points.

2.
Levým tlačítkem myši klikněte přímo na místo ve snímku, kam chcete bod umístit.
Otevře se dialogové okno Properties.

3. Z pole Image Set vyberte sadu snímků, do níž chcete bod umístit.

4.
V poli Name zadejte název bodu.
POZNÁMKA: pokud bod nijak nepojmenujete, bude přidán do seznamu jako Labeled Po-
int a očíslován podle pořadí.
 

5. Z palety barev vyberte barvu daného bodu.

6. Pokud chcete definovat skupiny označených bodů, které například patří do určité struktu-
ry, klikněte na tlačítko New Groups... a skupinu pojmenujte.

7. Kliknutím na tlačítko OK nastavení potvrdíte a bod se zobrazí ve snímcích.

Označené body
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Zobrazené body

Obrázek 141 

Správa bodů

Když jste do léčebného plánu přidali určité body, můžete s nimi pracovat na kartě Plan Content
(viz str. 93).

Jak odstraňovat body

Kroky

1. Klikněte na tlačítko Add/Remove Points.

2. Pravým tlačítkem myši klikněte přímo na bod, který chcete odstranit.

FUNKCE NA LIŠTĚ
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18.8 Kopie obrazovky
18.8.1 Přehled

Jak pořizovat kopie obrazovky

Krok

Kliknutím na tlačítko Screenshot pořídíte kopii aktuální obrazovky. 

Uložené kopie obrazovky

Když kurzor myši umístíte na tlačítko Screenshot, zobrazí se rámeček se zprávou ① označující
adresář, v němž jsou kopie obrazovky uloženy (podadresář nazvaný Screenshots v adresáři
Brainlab, který vytvořila technická podpora společnosti Brainlab).
Obvykle je cesta pro uložení následující: F:\Brainlab\Screenshots.

①

Obrázek 142 

Ochrana osobních údajů pacienta

Na každém kopii obrazovky je uvedeno jméno pacienta. Z důvodu ochrany osobních údajů
pacienta zajistěte, aby přístup ke všem kopiím obrazovky měl pouze lékařský personál.

Kopie obrazovky
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19 UKLÁDÁNÍ PLÁNŮ
19.1 Ukládání léčebného plánu
19.1.1 Přehled

Všeobecné informace

Pomocí tlačítka Save Treatment Plan umístěného na liště můžete léčebný plán uložit v
pokročilém datovém formátu Brainlab, aby se léčebný plán dal prohlížet později nebo pro
vytvoření různých etap plánu.
Léčebný plán můžete uložit po provedení jakékoli plánovací úlohy.
Prostřednictvím plánovací úlohy Save and Export můžete léčebný plán rovněž exportovat do
datového formátu, který je odlišný od formátu, jenž byl nahrán. Možnosti exportu jsou popsány na
str. 307.

Pokud otevřete léčebný plán nebo opustíte program, aniž byste v aktuálním léčebném
plánu uložili změny, mohou být tyto změny ztraceny bez možnosti je obnovit.

Automatické ukládání

Pokud program iPlan není po určitou dobu používán a uživatel v něm neprovádí žádné úkony,
může se stávající léčebný plán automaticky uložit a aplikace se ukončí. Pokud k tomu dojde,
můžete při příštím spuštění programu daný plán (označený jako Automatically Saved) vybrat v
dialogovém okně Plans (viz str. 39).

UKLÁDÁNÍ PLÁNŮ
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19.1.2 Ukládání změn

Jak ukládat data

Obrázek 143 

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko Save Treatment Plan umístěném na liště otevřete dialo-
gové okno Save As...

2.

V rozevíracího seznamu Plan State určete stav plánu (Planning in progress, Ready to
review nebo Planning finished).
POZNÁMKA: stav se zobrazí při dalším otevření léčebného plánu. Pokud byste chtěli do
seznamu přidat další možnosti aktuálního stavu plánu, kontaktujte prosím technickou
podporu společnosti Brainlab.
 

3.
Do příslušných polí uveďte název a popis plánu.
Do pole Changed by zadejte jméno osoby, která plán vytvořila.

4. Kliknutím na tlačítko Save dialogové okno zavřete a program iPlan se vrátí na předchozí
obrazovku.

Ukládání léčebného plánu
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Zrušení výběru snímkových dat

Obrázek 144 
Pokud budete mít problémy s pamětí, můžete zrušením výběru řezů snížit velikost souborů.
POZNÁMKA: vyřaďte pouze řezy, které neobsahují plánovací obsah.
 

Kroky

1. Zvolte Select Content z dialogového okna Save As...

2. Dle potřeby zrušte zvolení sady snímků.

3. Kliknutím na tlačítko Save dialogové okno zavřete a program iPlan se vrátí na předchozí
obrazovku.

Další možnosti

Možnosti

Pokud chcete nějaký léčebný plán vymazat, vyberte daný plán ze seznamu a klikněte na tlačítko
Delete.

Zaškrtnutím okénka Show all plan versions zobrazíte všechny plány se stejným názvem, které
byly v různých fázích uloženy automaticky nebo ručně.

Chcete-li zobrazit logovací soubor, který obsahuje dodatečné informace o dosud provedených
krocích, klikněte na tlačítko Logfile... (viz str. 24).

Chcete-li exportovat léčebný plán do jiného datového formátu, klikněte na Archives (viz str. 26).

UKLÁDÁNÍ PLÁNŮ
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19.1.3 Změna nastavení adresáře

Jak měnit nastavení

Data léčebného plánu se ukládají do přednastaveného adresáře. V případě potřeby můžete pro
daný adresář měnit různá nastavení.

Obrázek 145 

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko Archives se vám otevře dialogové okno Save Archives.

2. Vyberte archiv, který chcete změnit.

3. Kliknutím na tlačítko Settings otevřete dialogové okno Brainlab format (zobrazené vý-
še).

4.
• V poli Data Path klikněte na tlačítko Browse a vyberte příslušný síťový nebo místní ad-

resář.
• Datovou cestu pro přenos údajů o pacientovi můžete nastavit také ručně.

5.

Zaškrtnutím příslušných okének definujete povolená nastavení pro ukládání dat:
• Use compressed and packed file format for removable devices: urychlení archiva-

ce na vyměnitelných discích USB.
• Reduce transfer time for removable devices: urychlení archivace na vyměnitelných

médiích vynecháním nezpracovaných dat, která nejsou využívána navigací.
• Delete existing patient data in target folder: vyčištění vyměnitelného média.

6. Kliknutím na tlačítko Test connection si ověřte, že zadaná datová cesta je platná.

7. Kliknutím na tlačítko OK nastavení potvrdíte a vrátíte se do dialogového okna Save
As... .

Je-li iPlan spuštěn přes program Content Manager, data musíte uložit do stejného archivu,
z něhož byla načtena. Jinak nebudou výsledky plánování dostupné k dalšímu použití s
programem Brainlab Elements.

Ukládání léčebného plánu
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19.2 Uložení plánu pro použití v programu iPlan RT
Image

19.2.1 Kompatibilita s programem iPlan RT Image

Všeobecné informace

Program iPlan 3.0 je kompatibilní s programem iPlan RT Image 4.1. Nicméně předtím, než plán
vytvořený v programu iPlan 3.0 nahrajete do programu iPlan RT Image 4.1, projděte si informace
uvedené v této části.

Lokalizované sady snímků

Pokud nahráváte lokalizovanou sadu snímků obsahující vložené řezy, které byly
ignorovány (řezy ignorované v sekvenci lokalizovaných řezů, viz str. 112), do programu
iPlan RT Image 4.1, měli byste danou sadu snímků delokalizovat a znovu ji lokalizovat v
programu iPlan RT Image. Vložené ignorované řezy jsou kontraindikací pro
radioterapeutické plánování.

Když se přes léčebný plán uložený v programu iPlan Stereotaxy 3.0 nahrávají do programu
iPlan RT Image 4.1 vícečetné lokalizace, uživatel nemůže v programu iPlan RT Image
definovat stereotaktickou referenci stejně jako byla definována v programu iPlan
Stereotaxy. Abyste pacientovi neublížili (kvůli použití nesprávných stereotaktických
souřadnic v programu iPlan RT Image), do programu iPlan RT Image nikdy nenahrávejte
vícečetné lokalizace. Předtím než plán uložíte v programu iPlan Stereotaxy, nebo poté, co
jej nahrajete do programu iPlan RT Image, můžete nepotřebné lokalizace například
delokalizovat. Lokalizaci pak můžete znovu provést v programu iPlan RT Image 4.1.

Zobrazení souřadnic

Když výstup z jedné aplikace systému iPlan používáte jako vstup pro jinou aplikaci iPlan,
souřadnice hlavového rámu nebo lokalizátoru mohou poukazovat na různé anatomické
polohy, a to v závislosti na tom, která sada snímků je použita jako stereotaktická reference
definující souřadnicový systém či původně použitý hlavový rám / lokalizátor. Po přenesení
dat nezapomeňte ověřit anatomické pozice.

Naplánované objekty

Pokud léčebný plán obsahuje naplánované objekty, připravte je na export pomocí funkce
Prepare for Export..., a to ještě před uložením plánu v programu iPlan 3.0. Podmínky použití
této funkce jsou popsány na str. 202. Léčebný plán jinak nebude možné nahrát do
programu iPlan RT Image 4.1.

UKLÁDÁNÍ PLÁNŮ
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Uložení plánu pro použití v programu iPlan RT Image
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20 EXPORT PLÁNU A
ZAVŘENÍ PROGRAMU
iPLAN

20.1 Export: Standard Brainlab
20.1.1 Export do formátu Standard Brainlab

Všeobecné informace

Tato možnost uživateli umožňuje exportovat léčebný plán do navigačního programu Brainlab.

Jak provádět export

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko Go to... v oblasti Navigator se otevře iPlan Navigator.

2. Klikněte na tlačítko Save and Export a otevře se vám dialogové okno Save Archives. 

3. Kliknutím na tlačítko New Archives se vám otevře dialogové okno New Archive.

4.
Vyberte možnost Standard Brainlab a klikněte na tlačítko Next.
Otevře se vám dialogové okno Brainlab Standard, kde můžete definovat nastavení ar-
chivu.

EXPORT PLÁNU A ZAVŘENÍ PROGRAMU iPLAN
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Jak definovat nastavení archivu

Obrázek 146 

Kroky

1. V dialogovém okně Brainlab Standard zadejte do pole Archive Name název archivu. 

2.
Chcete-li data uložit do nového adresáře, klikněte na tlačítko Browse a v poli Data Path
nastavte příslušnou síť nebo místní cestu.
Cestu k souboru můžete zadat také ručně.

3.

Z rozevíracího seznamu Platform vyberte platformu pro export (např. Cranial Essential
1.x).
POZNÁMKA: má-li se léčebný plán úspěšně nahrát do navigačního systému, je třeba se
ujistit, že byla zvolena správná platforma a cíl pro export.
 

4.

V poli After successful export:
• Zaškrtněte okénko Close iPlan, aby se program iPlan po dokončení exportu zavřel.
• Zaškrtněte okénko Start follow-up application a klikněte na tlačítko Browse; poté vy-

berte aplikaci, která se má následně spustit.

5. V případě potřeby klikněte na možnost Enable interpolation for non-512x512 images.

6. Kliknutím na tlačítko Test connection si ověřte, že zadaná datová cesta je platná.

7. Kliknutím na tlačítko OK uložíte nastavení a vrátíte se do dialogového okna Save Archi-
ves, v jehož seznamu se nyní zobrazí nový archiv.

Export: Standard Brainlab
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Dialogové okno Save Archives

Obrázek 147 

Možnosti

Chcete-li v exportu pokračovat, vyberte ze seznamu archiv a klikněte na tlačítko Next, čímž se
vám otevře dialogové okno Export (viz str. 309).

Chcete-li plán vyexportovat do jiného adresáře, klikněte na tlačítko Settings. V poli Data Path
nastavte v souladu s pokyny uvedenými na str. 308 cestu ke zvolenému adresáři.

Pokud chcete nějaký archiv vymazat, vyberte daný archiv ze seznamu a klikněte na tlačítko De-
lete.

Chcete-li zobrazit soubor protokolu, který obsahuje dodatečné informace o dosud provedených
krocích, klikněte na tlačítko Logfile (viz str. 24).

Jak plán vyexportovat

Obrázek 148 

EXPORT PLÁNU A ZAVŘENÍ PROGRAMU iPLAN
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Kroky

1. V dialogovém okně Save Archives vyberte archiv a kliknutím na tlačítko Next se otevře
dialogové okno Export (zobrazené výše).

2. V části dialogového okna označené jako Plan Details zadejte do uvedených polí název a
popis plánu.

3.

V části dialogového okna označené jako Select content for export zaškrtněte příslušná
okénka, čímž vyberete sady snímků a obsah, který chcete vyexportovat.
POZNÁMKA: než vyexportujete objekty vytvořené v části Object Creation, můžete je na
export připravit tak, že vyberete jinou sadu snímků, ve které bude objekt exportován (viz
str. 202).
 

4. Kliknutím na tlačítko Export léčebný plán vyexportujete.

Důležitá doporučení pro export dat

• Má-li se plán úspěšně vyexportovat, musíte pro zvolený datový soubor vybrat potřebný
naplánovaný obsah. Pokud je zaškrtávací okénko naplánovaného obsahu prázdné (ikona se
zavřeným okem, viz str. 64) a vy chcete obsah exportovat, je třeba okénko zaškrtnout.

• V závislosti na velikosti paměti procesoru mohou být naplánované objekty během exportu
dočasně neviditelné, nicméně v navigaci budou dostupné.

• Složité objekty obsahující velmi velký počet fragmentů se vždy nemusí podařit vyexportovat do
navigace. Takové objekty můžete zjednodušit využitím funkce Maximal Fragment Number (viz
str. 182).

• Léčebné plány, které obsahují lokalizované sady snímků s řezy snímků, které byly ignorovány
(viz str. 112), budou vyexportovány do navigačního programu Brainlab bez ignorovaných řezů.
Ignorované řezy snímků nejsou standardním formátem Brainlab podporovány.

Datové soubory přesahující souřadnice sady řezů o více než +/-511 mm budou sice
nahrány do systému iPlan pro plánovací účely, ale nebude je možné exportovat (včetně
připojeného naplánovaného obsahu), protože v navigačním programu Brainlab nejsou
podporovány.

Údaje o léčebném plánu

Kvůli omezením vyplývajícím z formátu dat budou následující podrobnosti o léčebném plánu
omezeny maximálním počtem znaků povolených pro export:
• Jméno pacienta: maximálně 33 znaků
• Identifikační číslo pacienta: maximálně 17 znaků
• Název 3D objektů: maximálně 23 znaků
• Popis plánu: maximálně 110 znaků

Pokud se maximální počet znaků překročí, údaje v příslušném poli se při exportu
automaticky zkrátí.

Export: Standard Brainlab
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20.1.2 Další údaje o exportu

Zobrazení exportovaných objektů

Pokud byl obsah (např. trajektorie, vytvořené objekty, atd.) naplánován s využitím více než osmi
barev, při exportu dat do navigačního programu se počet barev sníží podle výchozího nastavení
(na osm). Ujistěte se, že byly zvoleny takové barvy, díky kterým budou jednotlivé části
naplánovaného obsahu od sebe dobře rozeznatelné.
Když exportujete označené body (viz str. 298), jejich barva v navigačním programu bude stejná
bez ohledu na to, jakou barvu měly přiřazenou v programu iPlan. Když exportujete body s více
označeními, tyto body budou v navigačním programu sdruženy do jedné skupiny.

Data léčebného plánu

Počkejte, dokud se proces exportu neukončí, a teprve potom začněte léčebný plán
nahrávat do navigačního systému. Jinak by mohlo dojít k tomu, že by se nahrála neúplná
nebo nepřesná data, což by vedlo k nesprávné léčbě pacienta.

Vzhled a vizualizace se v jednotlivých aplikacích Brainlab (např. plánovací a navigační
program) mohou lišit v důsledku různých uživatelských rozhraní a pracovních postupů.
Před operací je třeba exportovaná data vždy ověřit na cílové platformě.

Více datových souborů sloučených při oddělené lokalizaci nelze exportovat do
navigačního programu Kolibri ani VectorVision. Pokud se mají datové soubory exportovat
do navigačních aplikací, může být lokalizován pouze jeden referenční datový soubor,
zatímco všechny ostatní datové soubory musí být sloučeny ručně, pomocí párových bodů
nebo metod pro automatické slučování snímků.

Předtím než jako úložiště archivu pro export vyberete nějaké externí médium, jako
například Zip disk nebo paměť USB flash, musí být dané médium připojeno k systému.
Jinak nebude možné obsah plánu exportovat.

Windowing v exportovaných datových souborech

Pokud jste v systému iPlan provedli windowing v 16bitovém datovém souboru nepocházejícím z
CT, navigační aplikace při exportu datového souboru omezí rozsah hodnot sytosti šedé barvy
(softwarové verze < 7.x VectorVision cranial / ENT a < 2.x Kolibri cranial / ENT). Navigační
aplikace bude pracovat pouze s hodnotami sytosti šedé barvy nacházejícími se mezi levou a
pravou hranicí, které jsou definovány v části Advanced Windowing.

Po vyexportování souboru chirurg nemá během navigace možnost prohlížet a upravovat
celý rozsah hodnot sytosti šedé barvy.
Na následujícím obrázku je uveden příklad definované levé a pravé hodnoty sytosti šedé barvy
nastavených v systému iPlan v části Advanced windowing a tento příklad ukazuje, jak je tím
ovlivněn rozsah okénkování:
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① ②

③

④
Obrázek 149 

Č. Vysvětlení

① Nastavená levá hranice sytosti šedé barvy.

② Nastavená pravá hranice sytosti šedé barvy.

③
Během exportu program převede data v oblasti mezi levou a pravou hranicí ze 16bitové-
ho formátu na 8bitový formát. (65 536 hodnot sytosti šedé barvy se převede na 256 hod-
not sytosti šedé barvy v 8bitovém datovém formátu.)

④ Celá oblast vně levé a pravé hranice představuje informace o tkáňové diferenciaci (anato-
mické údaje), které budou po exportu ztraceny.

POZNÁMKA: před provedením exportu můžete windowing kdykoli upravit kliknutím na tlačítko
Advanced Windowing, které se nachází na liště (viz str. 156).
 

Neúspěšný export

Pokud jste se pokusili exportovat léčebný plán, který má v kořenovém adresáři na exportním zip
disku velký počet datových souborů (asi 507 souborů nebo adresářů), export se zastaví a zobrazí
se chybové zprávy.
V takovém případě doporučujeme médium přeformátovat (nebo vyčistit) a pokusit se o export
znovu, v souladu s pokyny v dialogovém okně, které se objeví. Více informací získáte rovněž u
technické podpory společnosti Brainlab.

Pokyny pro formátování médií

Při přeformátovávání médií je třeba vzít v úvahu následující omezení ukládání dat: 

Formát média Omezení ukládání dat

FAT 
V čistém kořenovém adresáři na médiu lze uložit maximálně 506
souborů nebo adresářů. Pokud se jich pokusíte uložit více, objeví se
systémová zpráva.

FAT32 Je podporován velký počet souborů a adresářů. Formát FAT32 není
podporován operačním systémem Windows NT.

NTFS

Je podporován velký počet souborů a adresářů.
Vyjímatelná úložná zařízení jako například zip disk nebo paměti USB
flash obvykle nemohou být do NTFS naformátovány v systému Win-
dows XP. Automatické vysunutí média (např. zip disku) nebude pra-
covat správně.

POZNÁMKA: na médiu s exportovanými soubory nezapomeňte vyčistit kořenový adresář.
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20.2 Export: DICOM PACS
20.2.1 Exportování do DICOM PACS

Všeobecné informace

Tato funkce vám umožní exportovat kopie obrazovky ve formátu DICOM do PACS.

Jak provádět export

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko Go to... v oblasti Navigator se otevře iPlan Navigator.

2. Klikněte na tlačítko Save and Export a otevře se vám dialogové okno Save Archives.

3. Kliknutím na tlačítko New Archives se vám otevře dialogové okno New Archive.

4.
Vyberte možnost DICOM export via Network a klikněte na tlačítko Next.
Otevře se vám dialogové okno DICOM PACS Export, kde můžete definovat nastavení ar-
chivu.

Jak definovat nastavení archivu

Obrázek 150 

Kroky

1. V dialogovém okně DICOM PACS Export zadejte do pole Archive Name název archivu. 

2.
V sekci Archive Settings jsou zobrazena nastavení pro komunikaci.
POZNÁMKA: tato nastavení jsou obvykle nakonfigurována technickou podporou společ-
nosti Brainlab.
 

3. Pokud si chcete ověřit, že nastavení na počítači a na serveru jsou platná, klikněte na tla-
čítko Test connection.

4. Kliknutím na tlačítko OK uložíte nastavení a vrátíte se do dialogového okna Save Archi-
ves, v jehož seznamu se nyní zobrazí nový archiv.
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Jak exportovat

Obrázek 151 

Kroky

1. V dialogovém okně Save Archives vyberte ze seznamu příslušný archiv a kliknutím na
tlačítko Next se otevře dialogové okno DICOM Export (viz výše).

2.
V dialogovém okně se zobrazí snímky, které je možné exportovat.
Kliknutím na tlačítko Export se snímky vyexportují.

Export: DICOM PACS
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20.3 Ukončení programu
20.3.1 Přehled

Všeobecné informace

Program můžete kdykoli zavřít buď přes ikonu vypínacího tlačítka, nebo pomocí funkce
iPlan Navigator.

Jak program ukončit pomocí ikony vypínače

Krok

Klikněte na ikonu vypínače zobrazenou výše v oblasti Navigator.

Jak program ukončit přes iPlan Navigator

Kroky

1. Kliknutím na tlačítko Go to... v části Navigator otevřete iPlan Navigator.

2. Klikněte na tlačítko Exit a pak na tlačítko OK.

Neuložené změny

Pokud v léčebném plánu nejsou některé změny uloženy, zobrazí se následující dialogové okno:

Obrázek 152 

Možnosti

Pro uložení změn klikněte na tlačítko Yes.

Chcete-li program ukončit bez uložení změn, klikněte na tlačítko No.
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Ukončení programu
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21 iHELP (VZDÁLENÁ
UŽIVATELSKÁ PODPORA)

21.1 Úvod
21.1.1 Používání podpory iHelp

Všeobecné informace

Na požádání může být pracovní stanice iPlan vybavena vzdáleným přístupem k technické
podpoře společnosti Brainlab. Tento vzdálený přístup můžete aktivovat kliknutím na tlačítko Start
iHelp v nabídce Start programu Windows.
POZNÁMKA: než funkci iHelp aktivujete, obraťte se na společnost Brainlab, protože je nutná
aktivace od společnosti Brainlab, abyste mohli tuto funkci využívat.
 

Nabídka Start

①

Obrázek 153 
Jakmile je funkce iHelp aktivována, v nabídce Start systému Windows se zobrazí příslušné ikony
①.
Nyní může mít technická podpora společnosti Brainlab vzdálený přístup k vaší pracovní stanici
iPlan, např. za účelem provádění diagnostiky.
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POZNÁMKA: pokud chcete vzdálený přístup zrušit, klikněte na Stop iHelp v nabídce Start
systému Windows.
 

Jak podpora iHelp funguje

Program iHelp nainstalovaný na uživatelském systému (klient) se pomocí programu ping připojí k
serveru iHelp přes port 443 nebo 17002. Oboje jsou odchozí připojení, port 17002 je rychlejší. S
každým spojením ping se klient snaží založit tunel SSL.
• Technická podpora společnosti Brainlab se s klientem snaží spojit tak, že se pomocí tunelu

SSL nejprve spojí se serverem iHelp.
• Server iHelp tyto dva tunely sloučí a podpora Brainlab pak může mít ke klientovi přístup.

Požadavky na instalaci

V nastavení vašeho firewallu nemusíte provádět žádné změny (pokud nechcete podpoře Brainlab
umožnit rychlejší připojení ke klientovi).
Pokud brána firewall vaší sítě již umožňuje připojit se z ní k internetu, program iHelp vám umožní
využívat vzdálenou podporu. Na klientovi musíte spustit program iHelp, jinak k němu nebude mít
podpora společnosti Brainlab přístup.
Nepřenášejí se přitom žádné údaje o pacientovi.

Více informací můžete získat na

iHelp.support@brainlab.com

Úvod
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