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1 YLEISIÄ TIETOJA
1.1 Yhteystiedot ja juridiset tiedot
1.1.1 Yhteystiedot

Asiakastuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä ohjeesta tai sinulla on kysymyksiä tai ongelmia laitteen
käytössä, voit ottaa yhteyttä Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin ja faksi Sähköpostiosoite

Yhdysvalat, Kanada, Keski- ja Etelä-
Amerikka

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

Brasilia Puhelin: (0800) 892-1217

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755
333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 (900) 649
115

Ranska ja ranskankieliset alueet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa
Puhelin: +49 89
991568-44
Faksi: +49 89 991568-811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa ohjelmistoille palveluja viiden vuoden ajan. Tänä aikana tarjotaan
ohjelmistopäivityksiä sekä tukipalveluja.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä.
Lähetä palautetta osoitteeseen igs.manuals@brainlab.com, jos haluat ehdottaa ohjeeseen
parannuksia.

Valmistaja

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

YLEISIÄ TIETOJA
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1.1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän ohjeen
mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

• iPlan® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.
• KolibriTM on Brainlab AG:n tavaramerkki, jonka rekisteröinti vireillä.
• SmartBrush® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.
• VectorVision® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot

• Nämä ohjelmistot perustuvat osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
• Osia tästä ohjelmistosta perustuu Sun Microsystems Inc.:n työhön.
• Tämä tuote sisältää Apache Software Foundationin kehittämiä ohjelmistosovelluksia

(www.apache.org/).
• iPlan 3.0 edellyttää, että järjestelmään on asennettu Java 2 Runtime Environment (versio 1.4

tai uudempi).
• Brainlab PDF-Viewer perustuu PDF Direct- / PDF Quick View -kirjastoon, Copyright 2003-2011

soft Xpansion GmbH & Co. KG.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät lääkinnällisiä laitteita koske-
van direktiivin olennaiset vaatimukset.
Lääkintälaitedirektiivin mukaan (lääkinnällisistä laitteista annettu neuvoston di-
rektiivi 93/42/ETY) iPlan Stereotaxy on luokan IIb tuote.

HUOMAUTUS: CE-merkintä on voimassa vain Brainlabin valmistamissa tuotteissa.
 

Hävitysohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä
osoitteesta
http://www.brainlab.com/weee

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Yhteystiedot ja juridiset tiedot
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1.2 Symbolit
1.2.1 Tässä ohjeessa käytetyt symbolit

Varoitukset

Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät tärkeitä turvallisuuteen
liittyviä tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai
muun laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Ne sisältävät oleellisia
turvallisuuteen liittyviä tietoja ja ilmoittavat mahdollisesta laiteviasta. Mahdollisia ongelmia
ovat esimerkiksi laitteen virhetoiminnot, laitteen vika, laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutunut vaurio.

Lisätiedot

HUOMAUTUS: lisätiedot näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä.
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1.3 Käyttötarkoitus
1.3.1 Järjestelmän käyttö

Käytön indikaatiot

iPlan on tarkoitettu lääketieteellisen kuvantamisen, muun muassa erilaiseen kuvankäsittelyyn,
kuvien yhdistämiseen, atlasavusteiseen tarkasteluun ja segmentointiin sekä intraoperatiiviseen
toiminnalliseen suunnitteluun tarkoitettujen moduulien, tarkasteluun, esittämiseen ja
dokumentointiin. Tuloksia voidaan käyttää esim. stereotaktisiin kuvaohjattuihin leikkauksiin tai
yhdessä muiden laitteiden kanssa jatkokäsittelyä ja -tarkastelua varten.
Alla on lueteltu joitakin esimerkkitoimenpiteitä:
• tuumorin resektion, suntin asentamisen, mini-invasiivisten stereotaktisten toimenpiteiden,

biopsian sekä stimulointiliikeratojen ja elektrodien rekisteröinnin suunnittelun ja simuloinnin
kaltaisten kalloa koskevien kirurgisten toimenpiteiden suunnittelu ja simulointi

• poskiontelo- ja kasvainleikkausten kaltaiset KNK-toimenpiteet
• kasvainleikkausten, pedikkeliruuveja koskevan suunnittelun ja vertebroplastian suunnittelun

kaltaiset selkärankaa koskevat toimenpiteet.
• iPlan View on olemassa olevien hoitosuunnitelmien tarkistamiseen tarkoitettu sovellus
• kraniaalisten-maksillofasiaalisten toimenpiteiden suunnittelu ja simulointi.

iPlan-sovelluksen tyypillisiä käyttäjiä ovat lääketieteen alan ammattilaiset, muun muassa kirurgit
ja radiologit.

Tarkoitettu käyttäjä

Ohjelmisto on tarkoitettu kirurgeille ja lääketieteen ammattilaisille.

Käyttöpaikka

Ohjelmistoa käytetään sisätiloissa, tavallisesti sairaalassa tai kliinisessä ympäristössä.

Huolellinen käsittely

Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Oikeellisuustarkistus

Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

Vastuut

Tämä järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan kirurgin tai muun käyttäjän apuvälineeksi. Se ei
korvaa kirurgin tai muun käyttäjän ammatissaan hankkimaa kokemusta eikä se poista
kirurgin tai muun käyttäjän vastuuta järjestelmän käytön aikana.

Käyttötarkoitus
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1.4 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
1.4.1 Brainlabin lääkinnälliset instrumentit

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset instrumentit

iPlan Stereotaxy on yhteensopiva seuraavien ohjelmistojen kanssa:
• Brainlab-TT-/röntgenpaikannin, versio 1 (liitäntä kaarijärjestelmän Brainlab-päätelineeseen)
• Brainlabin stereotaktinen kaari, versio 1 (liitäntä kaarijärjestelmän Brainlab-päätelineeseen).

Muut Brainlab-instrumentit

Muita instrumentteja saatetaan julkistaa markkinoille tämän käyttöohjeen julkaisemisen jälkeen.
Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos tarvitset lisätietoja instrumenttien yhteensopivuudesta
Brainlab-ohjelmistojen kanssa.

Käytä vain sellaisia instrumentteja ja varaosia, joiden Brainlab on ilmoittanut olevan iPlan
Stereotaxy -yhteensopivia. Muiden instrumenttien tai osien käyttö voi vaarantaa
turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa
vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai ympäristölle.

YLEISIÄ TIETOJA
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1.4.2 Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

iPlan Stereotaxy on yhteensopiva seuraavien ohjelmistojen kanssa:
• PatXfer-ohjelmiston versio 5.2
• VectorVision cranial -ohjelmiston versiot 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 ja 7.9
• cranial/ENT essential & unlimited -ohjelmiston versio 1.0
• cranial/ENT unlimited -versio 2.0 ja 2.1
• Kolibri cranial -ohjelmiston versiot 2.1, 2.5, 2.6 ja 2.7
• iPlan Cranial -ohjelmiston versiot 1.1, 1.5, 2.5 ja 2.6
• iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT -ohjelmiston versiot 1.1, 2.5 ja 2.6
• iPlan RT Image -ohjelmiston versio 4.1
• Yleinen DICOM-siirto
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Muut Brainlabin ohjelmistot

Tämän käyttöoppaan julkaisun jälkeen saataville saattaa tulla muita yhteensopivia Brainlab-
ohjelmistoja. Jos sinulla on kysyttävää ohjelmiston yhteensopivuudesta, ota yhteys Brainlabin
asiakastukeen.
Jos käytät edellä mainituista versioista poikkeavia ohjelmistoversioita, ota yhteys Brainlabin
asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden yhteensopivuudesta Brainlabin laitteiden kanssa.

iPlan-järjestelmätiedostojen tai potilastiedostojen valtuuttamaton käsittely on kielletty. Ota
yhteys Brainlabin asiakastukeen kaikissa iPlan-tiedostojen tai -asetusten ylläpitoon tai
määrittämiseen liittyvissä tilanteissa.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.4.3 Yhteensopivat muiden kuin Brainlabin valmistamat lääkinnälliset laitteet

Muiden kuin Brainlabin valmistamat lääkinnälliset laitteet

Valmistaja Lääkinnällinen laite

Leksell/Elekta

Stereotaktinen paikan-
nin

Leksell-TT-ilmaisinrasia tai Leksell-MR-ilmaisinrasia,
josta on liitäntä Leksellin G-kehyspäätelineeseen

Kaarijärjestelmä
Leksellin monikäyttöinen stereotaktinen kaari tai Lek-
sellin perusstereotaktiakaari, josta on liitäntä Leksellin
G-kehyspäätelineeseen

Radionics

Stereotaktinen paikan-
nin

Radionics MRIA-2-LF (MR-paikanninkehys), Radio-
nics Luminant tai Radionics UCLF-0 (yleiskäyttöinen
pienikokoinen TT-MR-paikanninkehys), josta on liitän-
tä Radionics UCHR:ään (yleiskäyttöinen pienikokoi-
nen pääteline)

Stereotaktinen paikan-
nin

Radionics BRW-LR (Brown-, Cosman- ja Wells-TT-
paikanninteline), josta on liitäntä Radionics HRA-
IM:ään (intubaatiopääteline) tai Radionics UCHR:ään
(+Radionics UCHR A:han)

Kaarijärjestelmä

Radionics CRW ASL (kaarijärjestelmä, joka on identti-
nen ei-kevyen CRW AS:n kanssa), josta on liitäntä
Radionics UCHR:ään (+Radionics UCHR A:han) tai
Radionics HRA-IM:ään

Fischer

Stereotaktinen paikan-
nin

Revision O -TT-paikannin tai Revision A -TT-paikan-
nin, josta on liitäntä titaanipäätelineeseen
Revision U (OSS) -TT-MR-paikannin, josta on liitäntä
OSS Open -keraamipäätelineeseen

Kaarijärjestelmä Fischer ZD, josta on liitäntä OSS Open -keraamipää-
telineeseen tai -titaanipäätelineeseen

Muut muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

Sellaisten lääkinnällisten laitteiden käyttö yhdessä, joiden yhdistelmäkäyttöä Brainlab ei
ole hyväksynyt, voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi lääkinnällisen
laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai ympäristölle.

YLEISIÄ TIETOJA
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1.4.4 Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Muut muiden kuin Brainlabin valmistamat ohjelmistot

iPlan Stereotaxy on yhteensopiva Microsoft Windows XP-, Server 2003/2008-, Windows 7- ja
Windows 8 -käyttöjärjestelmien kanssa. Yksityiskohtaisia ja ajantasaisia tietoja yhteensopivista
käyttöjärjestelmistä saat ottamalla yhteyden Brainlabin asiakastukeen.
Brainlab suosittelee, että järjestelmä suojataan haittaohjelmilta huippuluokan suojatoimenpiteillä
(esim. asentamalla virustentarkistusohjelma). Huomaa, että jotkin haittaohjelmilta suojaavat
toimenpiteet saattavat vaikuttaa kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esim. suoritetaan
reaaliaikaisia tarkistuksia ja kaikkien tiedostojen käyttöä seurataan, potilastietojen tallentaminen
saattaa olla hidasta.
HUOMAUTUS: Brainlab-järjestelmä on lääkinnällinen laite, ja sitä on käytettävä sen aiotun
käyttötarkoituksen ja järjestelmän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti.
Kolmansien osapuolten ohjelmistojen käyttäminen saattaa olla haitallista järjestelmän
luotettavuuden kannalta.
 

Suosittelemme vain välttämättömiä käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja haittaohjelmilta
suojaavia toimenpiteitä. Ajurien päivittämistä ei sallita. Älä lataa tai asenna päivityksiä
hoitosuunnitelmia tehtäessä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

DICOM-vastaavuus

DICOM-vastaavuuslausunnot löytyvät Brainlabin kotisivulta osoitteesta www.brainlab.com.

Sähköiset lääkintälaitteet

Tietoja sähköisten lääkintälaitteiden määrityksestä on Järjestelmän käyttöohjeissa ja
Teknisessä käyttöohjeessa.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.5 Koulutus ja dokumentaatio
1.5.1 Yleiskuvaus

Kohderyhmä

Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu kirurgeille ja heidän henkilöstölleen.

Brainlabin koulutus

Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi järjestelmän kaikkien käyttäjien on
osallistuttava Brainlabin edustajan antamaan koulutukseen ennen järjestelmän käytön
aloittamista.

Dokumentaatio

Ohjeet sisältävät tietoja monimutkaisesta lääkinnällisestä ohjelmistosta, jonka käytössä on
noudatettava huolellisuutta.
Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän käyttäjät:
• lukevat ohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja ohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet
• Hoidon suunnittelun ja kuvaohjatun navigaation yleiskuvaus
• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Instrumenttien käyttöohjeet Instrumenttien käsittelyn yksityiskohtaiset ohjeet

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Instrumenttien puhdistuksen, desinfioinnin ja steriloinnin yksityis-
kohtaiset ohjeet

Järjestelmän käyttöohjeet Yksityiskohtaiset järjestelmän kokoonpanotiedot

Tekniset käyttöohjeet Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tie-
dot ja yhteensopivuustiedot

YLEISIÄ TIETOJA
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1.5.2 Käytetyt lyhenteet

Lyhenteet

Tässä käyttöohjeessa saatetaan käyttää seuraavia lyhenteitä:

Lyhenne Määritelmä

ADC Trace Map DTI Apparent Diffusion Coefficient (Diffuusiokerroin DTI-kuvaukses-
sa)

B0 DTI-kuva, jonka kuvausnopeus on b = 0 s/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (veren happipitoisuuden muutokset
huomioiva magneettikuvaustapa)

TT Tietokonetomografia

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (lääketieteellisen
kuvantamisen standardi)

DTI Diffusion Tensor Imaging (diffuusiotensorikuvaus)

FA Fractional Anisotropy (suhteellista anisotrooppisuutta ilmaiseva arvo)

FoR Frame of Reference (viitekehys)

HU Hounsfield Unit (Hounsfieldin yksikkö)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (mikroelektrodien rekiste-
röinti ja mikroelektrodistimulaatio)

MRI Magnetic Resonance Imaging (magneettikuvaus)

NM Nuclear Medicine (isotooppilääketiede)

PACS Picture Archiving and Communication System (kuvien arkistoinnin ja
tiedonsiirron järjestelmä)

PET Positroniemissiotomografia

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography (yksifotoniemissioto-
mografia)

SUV Standard Uptake Value (kertymää ilmaiseva SUV-arvo)

CSV Comma Separated Values (pilkulla erotetut arvot)

Koulutus ja dokumentaatio
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2 POTILASTIETOJEN
LATAAMINEN JA
TUOMINEN

2.1 Ohjelmiston käynnistäminen
2.1.1 Ohjelmiston käytön aloittaminen

Käynnistäminen

Vaihe

Käynnistä ohjelma ja tuo näyttöön hoitosuunnitelman valintanäyttö kaksoisnapsautta-
malla työpöydän iPlan Stereotaxy -kuvaketta.

Valintaikkunasivut

Potilastiedot voidaan ladata ja tuoda käyttämällä useita eri valintaikkunasivuja. Tämä myös
osoittaa sijainnin, josta potilastiedot luetaan tai johon ne on tallennettu.

②
①

③

④

Kuva 1 

POTILASTIETOJEN LATAAMINEN JA TUOMINEN
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Näytön asettelu

Näytön asettelun yleiskatsaus näyttää tiedoston tiedot ja sijainnin, josta potilastiedot luetaan ja
johon ne on tallennettu.

Nro Kuvaus Kuvaus

① Luettelon otsikot Voit lajitella luettelon tiedot haluamasi otsikon mukaan otsikkoa nap-
sauttamalla.
Voit lajitella tiedot nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Valittu jär-
jestys ilmaistaan otsikon nimen vieressä olevilla nuolikuvakkeilla.

②
Käytettävissä ole-
vien tietojen luette-
lo

Tämä luettelo sisältää valittuna olevassa vaiheessa käytettävissä
olevat potilastiedot, kuten arkiston tyypin, potilaan tutkimukset tai ku-
vasarjat.

③ Lisätietoalue Sisältää valittuja potilastietoja koskevia lisätietoja.

④ Toiminnot Valintaikkunasivulla käytettävissä olevat toiminnot.

Valintaikkunoiden toiminnot

Seuraavassa kuvataan yleisissä valintaikkunoissa käytettävissä olevat toiminnot.

Toiminto Kuvaus

Back Palauttaa edelliseen vaiheeseen.

Cancel Sulkee avoimena olevan valintaikkunan.

Next Siirtää seuraavaan vaiheeseen.

Archives Palauttaa näyttöön arkiston valinnan sivun.

Settings Sallii valitun arkiston asetusten määrittämisen. Käytettävissä olevat asetuk-
set määräytyvät valitun tietomuodon mukaan (katso s. 27).

Delete

Poistaa valitut tiedostot pysyvästi. Ohjelmisto pyytää vahvistamaan poiston
ennen tiedostojen poistamista.
• Vain kiintolevyllä sijaitsevat potilastiedot voidaan poistaa.
• Jos viimeinen potilas poistetaan potilaan valinnan aikana, näyttöön palau-

tuu arkistosivu.
• Jos tutkimusten valinnan yhteydessä valittavissa on vain yksi potilastutki-

mus, tätä tutkimusta ei voi poistaa.
• Arkiston poistaminen poistaa arkiston vain arkistoluettelosta. Potilastietoja

ei poisteta.

Refresh Päivittää näytön esimerkiksi silloin, kun uusi potilas lisätään kiintolevyn hake-
mistoon.

Logfile... Näyttää lokitiedoston, joka sisältää suoritettuja vaiheita koskevia lisätietoja
(katso s. 24).

Select All Valitsee luettelon kaikki vaihtoehdot.

Deselect All Poistaa luettelon kaikkien vaihtoehtojen valinnan.

Tietojen poistaminen

Valitut tiedot voidaan poistaa kiintolevyltä, vaikka kiintolevy olisikin määritetty vain luku -
muotoiseksi. Jos Quick Search -valintaruutu on valittu (katso s. 29), poistotoiminto

Ohjelmiston käynnistäminen
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poistaa kaikki potilaskansion sisältämät tiedostot ja kansiot (myös muut kuin DICOM-
tiedostot). Jos Quick Search -valintaruutua ei ole valittu, poistotoiminto poistaa vain
yhteen potilaaseen liittyvät tiedostot ja kansiot. Määritettyjen Alias Patient handling -
asetusten (katso s. 29) mukaan näyttöön saattaa myös tulla ilmoitus, jos ohjelmisto
löytää kaksi potilasta, joilla on sama tunnus, mutta eri nimi.

POTILASTIETOJEN LATAAMINEN JA TUOMINEN
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2.1.2 Lokitiedostot

Yleisiä tietoja

Lokitiedostotoiminto sisältyy tiettyihin tiedonsiirtovalintaikkunoihin. Toiminto mahdollistaa valittua
vaihetta koskevien järjestelmän luomien lokitiedostojen tarkastelemisen.

Lokitiedostonäytön aktivointi

Vaihe

Valitse Logfile... valintaikkunan oikeasta reunasta.
Lokitiedosto avautuu oletusselaimeen.

Ohjelmiston käynnistäminen
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2.1.3 Lataus- ja tuontivaiheiden kuvaus

Tietoja prosessista

Eri laitetyyppien ja tiedonsiirtovälineiden suuren määrän vuoksi ei ole mahdollista käsitellä jokaista
tietomuotoa ja tiedonsiirtomenetelmää yksityiskohtaisesti. Tämä käyttöohje sisältää perustiedot
potilastietojen muunnosta. Jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin
asiakastukeen.

Hoitosuunnitelmien käyttäminen

Vain yksi käyttäjä kerrallaan voi avata kunkin hoitosuunnitelman.

Usean suunnitelman lataaminen

Kerrallaan voidaan avata vain yksi hoitosuunnitelma. Jos jo muokkaat hoitosuunnitelmaa ja joko
lataat toisen hoitosuunnitelman tai suljet sovelluksen tallentamatta suunnitelmaa, kaikki
ensimmäiseksi käsittelemääsi hoitosuunnitelmaan tehdyt muutokset menetetään.

Tietojen lataaminen siirrettävästä tallennusvälineestä tai verkosta

Jos lataat tietoja siirrettävästä tallennusvälineestä (kuten USB-muistitikulta tai DVD-levyltä)
ja aiot poistaa tallennusvälineen suunnittelun aikana, tai jos lataat tietoja
kirjoitussuojatusta asemasta, tallenna hoitosuunnitelmasta ensin paikallinen kopio toiseen
arkistoon. Muussa tapauksessa tärkeitä hoitosuunnitelman tietoja menetetään. Varmista,
että tallennat hoitosuunnitelman paikallisesti myös silloin, jos tiedot on ladattu verkosta.
Muussa tapauksessa hoitosuunnitelman tiedot menetetään, jos hoitosuunnitelma sijaitsee
verkossa ja verkkoyhteys katkeaa.

Kuvantamisohjeet

Käytettävän kuvantamistilan ja aiotun hoidon yhdistelmää koskevat yksityiskohtaiset
kuvantamisohjeet saat pyytämällä ne Brainlabin asiakastuesta. Jotta saisit parhaat mahdolliset
tulokset suunnitellessasi hoitoa suunnittelujärjestelmän avulla, noudata aina kunkin tilanteen
edellyttämiä kuvantamisohjeita.

DICOM-kuvien pikseleiden on oltava suorakulmaisia. Matriisin kokoa koskevia rajoituksia
ei ole. Vietäessä kuvia Brainlab-muodossa suositus on, että pikselien kokona on 512 x 512.
Tämä estää artefaktien syntymisen interpoloitaessa. Pikselikoon ja matriisikoon on oltava
vakio kussakin sarjassa.

POTILASTIETOJEN LATAAMINEN JA TUOMINEN
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2.2 Uusien arkistojen luominen
2.2.1 Aloittaminen

Arkiston luomisen aktivointi

Vaihe

Valitse heti käynnistymisen jälkeen näyttöön tulevan Load Archives -valintaikkunan toimintoa-
lueessa New Archive (katso s. 34).

Arkiston tyypin valitseminen

Kuva 2 

Vaiheet

1. Valitse arkiston tyyppi napsauttamalla sitä vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

2. Määritä asetukset valitsemalla Next.

HUOMAUTUS: Vain käytössä olevat (lisensoidut) tietomuodot näkyvät New Archive -
valintaikkunassa.
 

Uusien arkistojen luominen
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2.2.2 Uuden arkiston asetukset – yleiskuvaus

Käytettävissä olevien asetusten sivu

Valitun arkiston tyypin mukaan ohjelmisto kehottaa määrittämään tietyt tiedot ja/tai asetukset.
Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa valitsemalla Load Archives -valintaikkunassa Settings.

Arkiston tyyppi Kuvaus Katso

Advanced Brainlab Brainlabin tiedostomuoto (xBrain) Sivu 28

DICOM-tuonti tiedostojärjestel-
mästä DICOM-tuonti eri tallennusvälineistä Sivu 29

MR Analyze -analyysi Muiden kuin DICOM-tietojen tuonti patentoi-
dussa kuvauslaitteen muodossa Sivu 32

HUOMAUTUS: DICOM-muoto tukee seuraavia kuvantamistiloja: MR, TT, PET, SPECT, XR ja XA.
Angiografioiden tietojoukot (kolmiulotteiset) tuodaan XT-tilassa.
 

POTILASTIETOJEN LATAAMINEN JA TUOMINEN
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2.2.3 Uuden arkiston asetukset – Advanced Brainlab -muoto

Yleisiä tietoja

Tähän arkistoon tallennetaan hoitosuunnitelmat, jotka on luotu iPlan-ohjelmistossa.

Asetusten määritys

Kuva 3 

Vaiheet

1. Kirjoita arkiston nimi Archive Name -kenttään.

2.
Valitse Data Path -kentästä Browse ja siirry haluamaasi verkkopolkuun tai paikalliseen
polkuun.
Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa potilastietojen tiedostopolun manuaalisesti.

3.

Valitse tallennusasetukset valitsemalla asianmukaiset valintaruudut:
• Use compressed and packed file format for removable devices: nopeuttaa arkis-

tointia käytettäessä siirrettäviä USB-asemia.
• Reduce transfer time for removable devices: nopeuttaa siirrettäviin laitteisiin arkis-

tointia jättämällä pois raakatiedot, joita ei käytetä navigoinnissa.
• Delete existing patient data in target folder: tyhjentää tiedot siirrettävästä laitteesta.

4. Tarkista tiedostopolun oikeellisuus valitsemalla Test connection.

5. Palaa Load Archives -valintaikkunaan arkiston lataamista varten valitsemalla OK (katso
s. 34).

Uusien arkistojen luominen
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2.2.4 Uuden arkiston asetukset – DICOM

Yleisiä tietoja

Tätä arkistoa käytetään DICOM-tietojen tuontiin tiedostojärjestelmästä (kuten CD- tai DVD-levyltä,
kiintolevyltä, siirrettävästä laitteesta tai verkkopolusta).

Asetusten määritys

Kuva 4 

Vaiheet

1. Kirjoita arkiston nimi Archive Name -kenttään.

2.
Valitse Data Path -kentästä Browse ja siirry haluamaasi verkkopolkuun tai paikalliseen
polkuun.
Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa potilastietojen tiedostopolun manuaalisesti.

3. Määritä Alias Patient handling -asetukset (katso s. 29).

4.

Valitse asianmukaiset valintaruudut:
• Quick Search: Järjestelmä olettaa, että kukin kansio sisältää vain yhden potilaan, ja

huomioi vain yhteen potilaaseen liittyvät tiedostot ja kansiot.
• Use DICOMDIR: Nopeuttaa DICOM-tietojen selaamista.
• Reduce memory usage: Jos tämä valintaruutu valitaan, ohjelmisto lataa DICOM-tieto-

jen tuonnin yhteydessä aluksi vain otsikkotiedot. Tämä lyhentää latausaikaa merkittä-
västi. Kuvatiedot ladataan, kun ne valitaan kuvajoukon valitsemisen yhteydessä (katso
s. 278).

5. Tarkista tiedostopolun oikeellisuus valitsemalla Test connection.

6. Palaa Load Archives -valintaikkunaan arkiston lataamista varten valitsemalla OK (katso
s. 34).

Alias Patient handling

Alias Patient handling -kohdassa voit määrittää arkiston luontiasetukset.

Toiminto Kuvaus

Patient ID is uni-
que

Valitse tämä, jos kaikki potilaat, joilla on sama potilastunnus, tulkitaan yhdek-
si.
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Toiminto Kuvaus

Patient Name and
ID are unique

Valitse tämä, jos potilaan nimi ja potilastunnus vastaavat toisiaan potilaskan-
siossa.

Ask user Valitse tämä, jos haluat, että ohjelmisto kysyy käyttäjältä, miten edetään sel-
laisten potilaiden osalta, joilla on sama potilastunnus, mutta eri nimi.

Uusien arkistojen luominen
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2.2.5 Uuden arkiston asetukset – DICOM PACS -tuonti

Yleisiä tietoja

Tämä arkisto on luotu automaattisesti ja määritetty helpottamaan DICOM-tietojen tuontia kysely-/
hakujärjestelmästä. Voit tarvittaessa määrittää ylimääräisiä PACS-järjestelmiä ottamalla yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen.
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2.2.6 Uuden arkiston asetukset – MR-analysointi

MR Analyze Harddisk – yleiskuvaus

MR Analyze Harddisk -arkistot on tarkoitettu pääasiassa toiminnallisten MRI-tietojen
tallentamista varten. Tämäntyyppisten tietojen siirto vastaa asetustensa, potilaan valitsemisen,
tietojen siirron ja tallentamisen osalta mitä tahansa muuta tiedonsiirtomenetelmää. Brainlabin
asiakastuki määrittää asetukset ja opastaa käyttäjiä tarvittaessa.
Potilaan MR-analyysikuvasarja sisältää kaksi datatiedostoa:
• PatientName.hdr-tiedosto sisältää kuvan otsikon ja kuvaan liittyvät parametrit.
• PatientName.img-tiedosto on otsikkotiedostoa vastaava kuvatiedosto.

MR Analyze -potilastiedot on kopioitava määritettyyn, tietokoneen kiintolevyllä sijaitsevaan MR
Analyze -kansioon.
Yleensä polku on C:/Brainlab/Analyze, mutta tietolähde voi sijaita myös CD-levyllä, levykkeellä tai
verkossa. Jos olet epävarma sijainnista, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

*.hdr- ja *.img-tiedostojen nimen on oltava sama. Jos jotakin tiedostoa vastaava tiedosto
puuttuu, potilastietoja ei voi siirtää.

*.hdr- ja *.img-tiedostojen nimet vastaavat potilaan nimeä. Koska iPlan-ohjelmassa
käytettävä potilaan nimi muodostetaan näiden tiedostojen nimistä, varmista, että
tiedostojen nimet sisältävät potilaan todellisen nimen.

Käyttäjän on muokattava kuvaustilaa manuaalisesti, jos MR ei ole oikea kuvamuoto.

Analyysitietomuoto ei sisällä tietoja kuvasta tai potilaan suuntauksesta. Tarkista ja korjaa
suuntaus kuvan esikatselussa Orientation-valintaikkunassa (napsauta Manipulation-
painiketta. Katso s. 45).

Harddisk Transfer -valintaikkuna

Kuva 5 

Uusien arkistojen luominen
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Asetusten määritys

Vaiheet

1. Kirjoita arkiston nimi Archive Name -kenttään.

2.
Valitse Data Path -kentästä Browse ja siirry haluamaasi verkkopolkuun tai paikalliseen
polkuun.
Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa potilastietojen tiedostopolun manuaalisesti.

3. Tarkista tiedostopolun oikeellisuus valitsemalla Test connection.

4. Palaa Load Archives -valintaikkunaan arkiston lataamista varten valitsemalla OK (katso
s. 34).
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2.3 Arkiston valitseminen
2.3.1 Arkiston valitseminen

Arkiston lataaminen

Kun olet luonut arkiston, se on käytettävissä Load Archives -valintaikkunassa.

Kuva 6 

Vaiheet

1. Valitse arkisto napsauttamalla sitä vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

2. Tuo näyttöön arkiston sisältämät potilastiedot valitsemalla Next.

Arkiston valinnan toiminnot

Toiminto Kuvaus

New Archive Jos sopivaa arkistoa ei ole vielä määritetty, tämän toiminnon avulla voit luoda
siirrettävien tietojen muotoa vastaavan arkiston (katso s. 26).

Settings Määritä valitun arkiston asetukset. Käytettävissä olevat asetukset määräyty-
vät valitun tietomuodon mukaan (katso s. 27).

Delete Poistaa valitun arkiston. Lähdetiedoston sisältämiä potilastietoja ei poisteta.

Arkiston valitseminen
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2.4 Potilastietojen käsittely
2.4.1 Potilaan valitseminen

Potilaan valitseminen

Kun arkisto on luotu, näyttöön tulee valintaikkuna potilaan valitsemista varten.

Kuva 7 

Vaiheet

1. Valitse potilastiedosto napsauttamalla sitä vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

2. Jatka valitsemalla Next.

Jos potilaan nimeä tai potilastunnusta ei ole määritetty kuvantamislaitteeseen oikein,
näiden asetusten arvoiksi määritetään automaattisesti Unknown. Tarkista, että valitut
potilastiedot ovat oikeat.

Potilaskuvakkeet

Hoitosuunnitelmien kuvakkeet

Ilmaisee, että potilaan sukupuolta ei paljasteta.

Ilmaisee, että potilas on nainen.

Ilmaisee, että potilas on mies.
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Potilaan valinnan toiminnot

Toiminto Kuvaus

Administration

Potilastietojen hallinta:
• Voit luoda kopion potilastiedostosta eri arkistoon (katso s. 37).
• Voit siirtää potilastiedoston eri arkistoon (katso s. 37).
• Voit poistaa valitut tiedostot pysyvästi (katso s. 22).

Refresh Päivittää näytön esimerkiksi silloin, kun uusi potilas lisätään kiintolevyn hake-
mistoon.

Search Suodattaa näytön määritettyjen Patient Name- tai Patient ID -asetusten mu-
kaan.

Reset Poistaa suodattimen niin, että kaikki käytettävissä olevat tiedot näkyvät jäl-
leen.

Potilastietojen käsittely
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2.4.2 Potilastietojen kopiointi tai siirto eri arkistoon

Käytettävissä olevat toiminnot

Copy- ja Move-toiminnot tulevat näkyviin Administration-valintaikkunan oikeanpuoleiseen
osaan, kun valitset Administration-painikkeen (katso s. 35).

Kuva 8 
HUOMAUTUS: Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, kun käytetään DICOM-muotoa tai
Advanced Brainlab -muotoa.
 

HUOMAUTUS: Näiden toimintojen käyttäminen edellyttää, että vähintään kaksi valituntyyppistä
arkistoa on käytettävissä. Tietoja arkiston luomisesta on aiemmin tässä käyttöohjeessa (katso s.
26).
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Potilaan kopioiminen tai siirtäminen

Kuva 9 

Vaiheet

1. Korosta potilastiedosto Administration-valintaikkunassa.

2. Valitse Copy tai Move. Näyttöön tulee Target-valintaikkuna (katso kuva edellä).

3. Korosta arkisto.

4. Siirrä tiedot valitsemalla OK.

Siirron tila

Näyttöön palautuu Administration-valintaikkuna, jossa näkyy siirron tilaa ilmaiseva tilapalkki.

Potilastietojen käsittely
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2.4.3 Hoitosuunnitelman lataaminen

Plans-valintaikkuna

Jos valittuna on edistyneessä Brainlab-muodossa luotu arkisto, ohjelmisto pyytää valitsemaan
hoitosuunnitelman.
HUOMAUTUS: Jos käytettävissä on vain yksi hoitosuunnitelma, järjestelmä avaa sen
automaattisesti ja siirtyy seuraavaan vaiheeseen.
 

Kuva 10 

Hoitosuunnitelman valitseminen

Vaiheet

1. Valitse hoitosuunnitelma napsauttamalla sitä vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

2. Lataa hoitosuunnitelma valitsemalla Load.
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2.4.4 DICOM-tietojen tuonti

Tutkimuksen valitseminen

Jos tuot DICOM-tietoja ja ladatut potilastiedot sisältävät useita tutkimuksia, ohjelmisto pyytää
valitsemaan tutkimuksen.
HUOMAUTUS: Jos käytettävissä on vain yksi tutkimus, järjestelmä avaa sen automaattisesti ja
siirtyy seuraavaan vaiheeseen.
 

Kuva 11 

Vaiheet

1. Valitse potilaan tutkimus napsauttamalla sitä vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

2. Siirry kuvasarjan valintaan valitsemalla Next.

Kuvasarjan valitseminen

Näyttöön tulee kehotus valita kuvasarja. Kuvasarja sisältää kaikki tietyn potilaan tiettyyn
tutkimukseen tallennetut kuvatiedot.
HUOMAUTUS: Jos käytettävissä on vain yksi kuvasarja, järjestelmä avaa sen automaattisesti ja
siirtyy seuraavaan vaiheeseen.
 

Potilastietojen käsittely
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Kuva 12 

Vaiheet

1. Valitse kuvasarja napsauttamalla sitä vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

2. Siirry kuvajoukon valintaan valitsemalla Next.

Advanced Data -valintaikkuna

Näyttöön tulee seuraava Advanced Data -valintaikkuna. Siinä voit valita kuvajoukon ja määrittää
sen asetukset.

Kuva 13 

Edistyneet tiedot -valintaikkunan toiminnot

Seuraavat lisätoiminnot ovat käytettävissä Advanced Data -valintaikkunan oikeassa reunassa:

Toiminto Kuvaus

Manipulation... Säädä ladattujen kuvien suuntaa (katso s. 45).
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Toiminto Kuvaus

Sorting... Lajittele kuvatiedot määritettyjen ehtojen perusteella (katso s. 48).

Delete Slices... Poista leikkeitä valitusta kuvajoukosta (katso s. 47).

Dicom Info... Näytä näkyvissä olevaan kuvaan liittyvät DICOM-tiedot (katso s. 49).

HUOMAUTUS: Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain kolmiulotteisissa tietojoukoissa.
 

Kuvajoukon valitseminen ja tarkistaminen

Vaiheet

1. Valitse kuvajoukko napsauttamalla sitä vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

2. Tarkista, että näytön vasemmassa alareunassa näkyvät kuvajoukkoa koskevat tiedot ovat
oikein. Tiedot vaihtelevat valitun tietojoukon mukaan.

3. Tarkista kuvajoukon soveltuvuus kuvanäkymän oikeassa reunassa sijaitsevan työkalurivin
toimintojen avulla (katso s. 69).

4. Siirry iPlan Navigator -välilehteen valitsemalla Next (katso s. 63).

Potilastietojen käsittely
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2.4.5 DICOM BOLD/DTI -tietojen tuonti

Advanced Data -valintaikkuna

Jos lataat DICOM-tiedot, jotka sisältävät BOLD MRI- tai DTI-kuvatiedot, näyttöön avautuu
seuraava Advanced Data -valintaikkuna. Siinä voit valita kuvajoukon ja määrittää sen asetukset.

Kuva 14 
HUOMAUTUS: DICOM-lisätoiminnot (manipulointi, lajittelu, DICOM-tiedot) kuvataan kohdassa s.
41.
 

Kuvan valinta ja kuvajoukon tarkistus

Vaiheet

1. Valitse kuvasarja napsauttamalla sitä vastaavaa nimeä tai kuvaketta.

2. Tarkista, että näytön vasemmassa alareunassa Details-välilehdessä näkyvät kuvajouk-
koa koskevat tiedot ovat oikein. Annetut tiedot vaihtelevat valitun kuvajoukon mukaan.

3. Valitse sopivat asetukset Preprocessing-välilehdestä (katso s. 44).

4. Tarkista kuvajoukon soveltuvuus kuvanäkymän oikeassa reunassa sijaitsevan työkalurivin
toimintojen avulla (katso s. 69).

5. Viimeistele tietojen tuonti ja siirry iPlan Navigatoriin valitsemalla Next (katso s. 63).
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Esikäsittelyasetukset

Preprocessing-välilehdessä olevien esikäsittelyasetusten avulla voit parantaa kuvanlaatua ja
tuloksia. Jokaisen tutkimuksen tuontiasetukset on määritettävä erikseen.

Datan muoto Asetukset

BOLD MRI

• Slice Acquisition Order: tämä on määritettävä, jotta voidaan korjata leik-
keiden ajoituksen artefaktat, joita syntyy käytettäessä vuorottelevaa leik-
keiden tallennusta.

• Smoothing: tällä toiminnolla voit määrittää dimensionaalisen 3 x 3-ydintä
käyttävän Gaussin pehmennyksen. 

• Motion Correction: Tämä toiminto helpottaa kaikkien tietojoukkojen kol-
miulotteista ensimmäiseen BOLD MRI -tilavuuteen rekisteröintiä. Liikkeen-
korjaus perustuu yhteisiin tietoihin ja vähentää päänliikkeiden seurauksena
BOLD-tietoihin syntyviä artefaktoja.

• Preview: tällä toiminnolla voit tarkistaa liikkeenkorjauksen käännön ja kier-
ron. Tulokset näkyvät kaaviona, ja voit tyhjentää ne valitsemalla Reset.

HUOMAUTUS: Smoothing- ja Motion Correction -asetuksia tulee muuttaa
vain, jos vastaavia esikäsittelyvaiheita ei ole suoritettu kuvantamislaitteessa.
Muussa tapauksessa tietojen laatu saattaa heikentyä.
 

DTI 

Correct for Eddy Currents: Parantaa DTI-tilavuuksien välistä rekisteröintiä.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, koska DTI-kuvat ovat alttiita diffuusiogra-
dienttien synnyttämien pyörrevirtojen aiheuttamille vääristymille. Kuvantamis-
laitteen luomia artefaktoja voidaan kuvailla siirron, skaalauksen ja väännön
mukaan vaihekoodauksen suuntaisesti. 

Potilastietojen käsittely
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2.4.6 Suuntaus

Yleisiä tietoja

Jos potilas on kuvannettu aksiaalisessa (selin- tai päinmakuulla) asennossa siten, että kasvot on
kallistettu ja kanturi on kallistettu kasvojen kallistuksen mukaisesti, navigointiohjelmisto ei nimeä
koronaalisia kuvantamistietoja oikein. Voit korjata tämän viemällä tiedot kuvantamislaitteesta
koronaalisena tietojoukkona tai nimeämällä tiedot uudelleen aksiaalisista koronaalisiksi iPlan-
ohjelmistossa käyttämällä tarvittavia ominaisuuksia (katso s. 45).
HUOMAUTUS: Jotkin kuvantamislaitteet ja lääketieteellisten tietojen tietomuodot eivät sisällä
kuvan suuntatietoja kuvan otsikossa.
 

Suuntaustoimintojen käyttäminen

Kuva 15 

Vaiheet

1. Valitse tarvittava kuvajoukko Advanced Data -valintaikkunassa (näkyy, kun tiedot on la-
dattu).

2. Valitse Manipulation... toimintoalueesta, joka sijaitsee valintaikkunassa oikealla. Näyt-
töön tulee Orientation-valintaikkuna (katso edellä).

Käytettävissä olevat suuntaustoiminnot

Toiminto Kuvaus

Flip A-P
Käännä valittu kuva seuraavien suuntien mukaisesti: A-P (anteriorinen-pos-
teriorinen), H-F (pää-jalat) ja L-R (vasen-oikea).Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P
Kierrä valittu kuva seuraavien suuntien mukaisesti: A-P (anteriorinen-poste-
riorinen), H-F (pää-jalat) ja L-R (vasen-oikea).Rotate H-F

Rotate L-R

Kumoa Kumoa viimeksi tehty muutos.

Reset Kumoa kaikki tehdyt muutokset.
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Toiminto Kuvaus

Modality Kuvantamisen tietojoukon tila (CT, MR, X-Ray, NM, XT, OT tai Ultrasound)
voidaan valita tässä, jos sitä ei ole valittu jo kuvantamislaitteessa.

Submodality

Tilalle voidaan valita alatila, jos sitä ei ole valittu jo kuvantamislaitteessa:
• CT = voidaan valita angiografia
• MR = voidaan valita angiografia, toiminnallinen, T1 ja kontrasti-T2
• X-Ray = alatilaa ei voi valita
• NM = voidaan valita PET ja SPECT
• XT = XA (angiografia)
• OT = voidaan valita SC

Patient orientati-
on

Potilaan suunta-asetukseksi voidaan valita Prone, Supine, Decubitus Left
tai Decubitus Right, jos suuntaa ei ole ennalta määritetty kuvantamislait-
teessa.
HUOMAUTUS: Jos Unknown on määritetty automaattisesti, varmista ennen
jatkamista, että kuvatiedoille on määritetty oikea asetus.
 

Scan direction
Valitse Head first tai Feet first.
HUOMAUTUS: Jos Unknown on määritetty automaattisesti, varmista ennen
jatkamista, että kuvatiedoille on määritetty oikea asetus.
 

Image Type

Valitse kuvatyypin suuntausasetukseksi Axial, Coronal, Sagittal tai Unk-
nown.
HUOMAUTUS: Jos Unknown on määritetty automaattisesti, varmista ennen
jatkamista, että kuvatiedoille on määritetty oikea asetus.
 

Series comment Näytä kuvantamislaitteen käyttäjän lisäämät kommentit.

MR-analysoi kiintolevy – kuvien suunta

MR-analyysimuoto ei sisällä useita tarvittavia kuvien suuntaparametreja (vasen–oikea, pää–jalat,
anteriorinen–posteriorinen) kuvaotsakkeessa. Jotkin tilavuusparametreista ovat oletusarvoja, joten
myös ne saattavat olla virheellisiä. Tämän vuoksi kuvaparametrit on tarkistettava, korjattava ja
vahvistettava manuaalisesti (katso s. 45) ennen jatkamista. 
MR-analyysitiedot eivät tue kanturin kallistusta tai angulaatiota, joten iPlan ei voi siirtää näitä
tietoja oikein. Jotta kuvia ei rekonstruoitaisi suunnitteluohjelmassa virheellisesti, älä käytä MR-
analyysikuvia, joissa kanturin kallistuksen tai angulaation arvona on suurempi arvo kuin 0,1.

Käytettävissä olevat tarkastelutoiminnot

Tarkastelemisen lisätoiminnot ovat käytettävissä kuvanäkymän oikeassa reunassa olevan
työkalurivin avulla (katso s. 69).

Seuraavat vaiheet

Vaihe

Kun asetukset on valittu, vahvista tekemäsi muutokset valitsemalla näyttöön tulevassa kehot-
teessa Yes.
Näyttöön tulee jälleen Advanced Data -valintaikkuna.

Potilastietojen käsittely
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2.4.7 Leikkeiden poisto

Yleisiä tietoja

Jos olet tuonut DICOM-tietoja, voit poistaa leikkeitä valitusta kuvajoukosta.

Leikkeiden poisto

Kuva 16 

Vaiheet

1. Valitse toimintoalueelta Delete Slices...

2.
Määritä Delete slices from [x] to [x] -kohdassa poistettavien leikkeiden alue.
Esimerkki: 1 to 10

3.

Määritä Delete every ... [x] slice -kohdassa, poistetaanko kaikki määritetyn alueen leik-
keet vai säilytetäänkö jotkin leikkeet.
Esimerkki: Jos haluat poistaa leikkeet 10, 20 jne., määritä seuraava asetus: Delete eve-
ry ... [10] slice.

4. Vahvista poisto valitsemalla Delete Slices.

HUOMAUTUS: Jos et ole vielä sulkenut Delete Slices -valintaikkunaa, voit kumota poiston
valitsemalla Undo-painikkeen.
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2.4.8 Kuvien lajitteleminen

Yleisiä tietoja

iPlan lataa DICOM-kuvat yksitellen. Tämän vuoksi kuvat on ryhmiteltävä kuvajoukoiksi. Tiettyjä
oletusasetuksia ei voi muuttaa. DICOM-vakiotietojoukot, kuten TT- tai MR-kuvat, on yleensä jo
valmiiksi ryhmitelty oikein. Kuvantamislaitteen asetusten mukaan seuraavassa kuvattuja asetuksia
voidaan kuitenkin muuttaa niin, että DICOM-kuvat voidaan ryhmitellä tarvittavan tietojoukon
yhteyteen oikein.

Lajittelun käyttäminen

Kuva 17 

Vaiheet

1. Korosta tarvittava kuvajoukko Advanced Data -valintaikkunassa, joka tulee näkyviin, kun
tiedot on ladattu.

2. Valitse Sorting... toimintoalueesta, joka sijaitsee valintaikkunassa oikealla. Näyttöön tulee
Sorting...-valintaikkuna (katso edellä).

Parametrien valitseminen

Vaiheet

1.

Valitse vähintään yksi seuraavista lajitteluparametreista valitsemalla parametreja vastaa-
vat valintaruudut:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2. Tallenna asetukset ja palaa Advanced Data -valintaikkunaan valitsemalla OK. Kuvat nä-
kyvät valittujen parametrien mukaan lajiteltuina.

Lajitteluparametrit eivät vaikuta kuvaleikkeiden todelliseen järjestykseen. Kukin leike
säilyttää oman x-, y- ja z-sijaintinsa ja säilyy oikeassa paikassa.

Potilastietojen käsittely
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2.4.9 DICOM-tiedot

DICOM-tietojen näyttäminen

Valitse Advanced Data -valintaikkunassa Dicom Info... (katso s. 41). Näyttöön tulee File display
-valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa DICOM-otsikkotiedot näkyvät kuvantamislaitteen
määrittämässä muodossa.

File Display -valintaikkuna

①

②

③

Kuva 18 

Nro Kuvaus

① Tiedostonimi ja tiedostosijainti.

② Tässä näkyvät DICOM-otsikkotiedot.

③
Valitsemalla Editor voit muokata DICOM-otsikkotietoja tai tallentaa ne eri sijaintiin.
Tiedosto näytetään Notepad-editorissa, jossa voit muokata sitä ja/tai tallentaa sen halu-
amaasi sijaintiin.

HUOMAUTUS: Tarkista DICOM-tietojen tuonnin aikana huolellisesti, että kaikki yleiset DICOM-
tiedot (esim. kuvantamistila sekä potilaan nimi ja syntymäaika) on tulkittu iPlan-ohjelmistossa
oikein ja että kuvantamislaitteesta lähetetyt tiedot ovat oikein.
 

POTILASTIETOJEN LATAAMINEN JA TUOMINEN
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2.5 Potilastietojen lisääminen
2.5.1 Uusien DICOM-tietojen tuonti

Yleisiä tietoja

Jos olet ladannut potilastiedot ja olet aikeissa ladata potilaan DICOM-tiedot, voit yhdistää uudet
tiedot nykyisiin tietoihin tai luoda erillisen potilastiedoston.

Tietojen lisääminen

Tietojen tuomisen (katso s. 40) jälkeen ohjelmisto kysyy, haluatko lisätä uudet tiedot nykyisiin
potilastietoihin.

Kuva 19 

Vaihtoehdot

Lisää uudet tiedot suoraan nykyisiin potilastietoihin valitsemalla Merge. 

Luo erillinen potilaskansio valitsemalla New Patient.

Luo nykyiselle potilaalle uusi tutkimus valitsemalla Create new study [...] -valintaruutu ja valitse-
malla Merge.

Keskeytä uusien tietojen tuominen valitsemalla Cancel.

Seuraavat vaiheet

Kun tiedot on tuotu, siirry tarkastelutoimintoihin valitsemalla iPlan Navigator -välilehdessä (s.
63) ensin View And Adjustment ja sen jälkeen OK.

Potilastietojen lisääminen
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3 iPLAN STEREOTAXY -
TYÖNKULUT

3.1 Esimerkkejä kehyspohjaisista toimenpiteistä
3.1.1 Suunnittelun vakiotyönkulku

Taustaa

Tätä työnkulkua suositellaan perushoidoille, jotka eivät edellytä aikaavievää suunnittelua, esim. ei-
funktionaalisille hoidolle kuten koepalan otolle, hematooman poistolle jne.
Tässä työnkulussa potilaan on käytettävä päätelinettä koko suunnittelutoimenpiteen ajan
(aloittamalla kuvantamisesta ja lopettamalla, kun hoitosuunnitelma tulostetaan).

Työnkulku

Hoitosuunnitel-
man vaihe

Suunnitteluvaihe Katso

Kuvatiedot
Kuvantaminen diagnoosia ja stereotaktista paikannus-
ta varten Kuvantamisohjeet

Tietojen lataus/tuonti ja hoitosuunnitelman avaus Sivu 25

Suunnittelu

Stereotaktinen paikannus Sivu 105

Rekisteröintipisteiden lisäys parillista markkeripohjais-
ta yhdistämistä varten Sivu 139

Kuvien yhdistäminen Sivu 151

Objektien rajaus Sivu 167

Liikeratojen suunnittelu Sivu 237

Kaariasetusten tarkastus/muokkaus Sivu 240

Viimeistelyvai-
heet

Hoitosuunnitelman tallentaminen Sivu 301

Hoitosuunnitelmien tulostaminen Sivu 247

iPlan-ohjelmiston sammutus Sivu 316

iPLAN STEREOTAXY -TYÖNKULUT
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3.1.2 Toiminnallisen suunnittelun työnkulku

Taustaa

Tätä työnkulkua suositellaan monimutkaisille hoidoille, jotka edellyttävät huolellista ja aikaavievää
leikkausta edeltävää suunnittelua (esim. elektrodin sijoittamista, pallidotomiaa jne.).
Työnkulku on jaettu kahteen osaan:
1. Leikkausta edeltävän suunnittelun työnkulku: voidaan suorittaa esim. viikkoja ennen itse

leikkausta.
2. Työnkulun suunnittelu leikkauspäivänä: kaariasetusten laskemiseen hoidon suorittamiseksi.

Edut

Toiminnallisen suunnittelun työnkulun etuna on se, että potilaan on käytettävä päätelinettä vain
stereotaktisessa paikannuksessa ja loppuhoidon aikana. Koska päätelinettä ei käytetä hoidon
suunnitteluvaiheessa, kirurgi voi suunnitella hoidon joustavammin ja perusteellisemmin.

Leikkausta edeltävä työnkulku

Hoitosuunnitelman
vaihe

Suunnitteluvaihe Katso

Kuvatiedot (kuva-
pohjaiseen suunnit-
teluun)

Kuvannus diagnoosia varten Kuvantamisohjeet

Tietojen lataus/tuonti ja hoitosuunnitelman avaus Sivu 25

Kuvapohjainen
suunnittelu

AC/PC-paikannus Schaltenbrand–Wahren-aivoat-
laksen suunnitteluun ja AC/PC-koordinaattisuun-
nitteluun

Sivu 136

Rekisteröintipisteiden lisäys parillista markkeripoh-
jaista yhdistämistä varten Sivu 139

Kuvien yhdistäminen Sivu 151

Objektien rajaus Sivu 167

Liikeratojen suunnittelu Sivu 237

Samansuuntaisten seurantareittien suunnittelu Sivu 257

Seurantareitin syvyyssijainnin tarkastelu Sivu 265

Viimeistelyvaiheet
Hoitosuunnitelman tallentaminen Sivu 301

iPlan-ohjelmiston sammutus Sivu 316

Leikkauspäivän työnkulku

Hoitosuunnitelman
vaihe

Suunnitteluvaihe Katso

Kuvatiedot (rekiste-
röintiin)

Kuvannus stereotaktista paikannusta varten Kuvantamisohjeet

Tietojen lataus/tuonti ja hoitosuunnitelman avaus Sivu 25

Potilastietojen rekis-
teröinti

Stereotaktinen paikannus Sivu 105

Kuvien yhdistäminen Sivu 151

Kaariasetusten tarkastus/muokkaus Sivu 240

Hoitosuunnitelman tallentaminen Sivu 301

Hoitosuunnitelmien tulostaminen Sivu 247

Esimerkkejä kehyspohjaisista toimenpiteistä

52 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



Hoitosuunnitelman
vaihe

Suunnitteluvaihe Katso

Intraoperatiivinen
suunnittelu

MER/S-tietojen varmuuskopioinnin aktivointi Sivu 267

MER/S-tietojen syöttö seurantareitin syvyyssijain-
teihin Sivu 267

MER/S-tietojen tarkastelu Sivu 271

Hoitosuunnitelman tallentaminen Sivu 301
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3.1.3 Leikkauksen jälkeisen tutkimuksen työnkulku

Taustaa

Tämä työnkulku on suositeltu toimenpide, jos haluat tarkistaa kliiniset tulokset tai arvioida
hoitomenettelyn.
Voit käyttää tätä työnkulkua esim. aluksi suunnitellun liikeradan vertaamiseen sijoitetun elektrodin
todelliseen sijaintiin, kun leikkauksen jälkeiset kuvat on otettu ja lisätty viimeisteltyyn
hoitosuunnitelmaan.

Työnkulku

Hoitosuunnitelman
vaihe

Suunnitteluvaihe Katso

Kuvatiedot (kliinisten
tulosten tarkistuk-
seen)

Leikkauksen jälkeinen kuvannus Kuvantamisohjeet

Hoitosuunnitelman lataus (esim. suunnitelman, jo-
ka tallennetaan MER/S-tietojen syötön jälkeen.
Katso s. 52)

Sivu 25

DICOM-kuvien tuonti ja yhdistäminen suunnitel-
maan Sivu 31

Suunnittelu Kuvien yhdistäminen Sivu 151

Viimeistelyvaiheet
Hoitosuunnitelman tallentaminen Sivu 301

iPlan-ohjelmiston sammutus Sivu 316

Esimerkkejä kehyspohjaisista toimenpiteistä

54 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



3.2 Esimerkki kehyksettömistä toimenpiteistä
3.2.1 Toiminnallisen suunnittelun työnkulut

Taustaa

Tämä työnkulku on tarkoitettu sellaisten toiminnallisten hoitojen suunnitteluun, jotka suoritetaan
navigointia käyttämällä (esim. VectorVision) perinteisen stereotaksian (stereotaktinen kaari)
sijaan.
Työnkulku on jaettu kahteen osaan:
1. Leikkausta edeltävän suunnittelun työnkulku
2. Työnkulun suunnittelu leikkauspäivänä: suunnitelman valmistelu navigointijärjestelmän kanssa

käyttöä varten.

Hyöty

Tämän työnkulun avulla kirurgi voi päättää suunnittelun jälkeen, kannattaako suorittaa kehyksetön
vai kehyspohjainen hoito.

Leikkausta edeltävä työnkulku

Tämä työnkulku on identtinen kehyspohjaisen leikkausta edeltävän työnkulun kanssa (katso s.
52).

Leikkauspäivän työnkulku

Hoitosuunnitelman
vaihe

Suunnitteluvaihe Katso

Kuvatiedot (rekiste-
röintiin)

Kuvannus potilaan rekisteröintiä varten Kuvantamisohjeet

Tietojen lataus/tuonti ja hoitosuunnitelman avaus Sivu 25

Potilastietojen rekis-
teröinti

Rekisteröintipisteiden lisäys parillista markkeripoh-
jaista yhdistämistä varten Sivu 139

Kuvien yhdistäminen Sivu 151

Viimeistelyvaiheet

Hoitosuunnitelman tallentaminen Sivu 301

Hoitosuunnitelman vienti Brainlab-navigointiohjel-
mistossa käytettäväksi Sivu 307

iPlan-ohjelmiston sammutus Sivu 316

iPLAN STEREOTAXY -TYÖNKULUT

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 55



Esimerkki kehyksettömistä toimenpiteistä

56 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



4 SOVELLUKSEN
YLEISKUVAUS

4.1 Perustietoja iPlan-ohjelmistosta
4.1.1 Yleiskuvaus

Järjestelmän suorituskyky

iPlan-ohjelmiston suorituskyky määräytyy käyttöjärjestelmän ja käyttöympäristön mukaan.
Voit optimoida ohjelmiston suorituskyvyn välttämällä muiden sovellusten käyttämistä
samanaikaisesti iPlanin kanssa, elleivät muut sovellukset ole välttämättömiä.

iPlanin lisämoduulit

Saatavilla on useita eri iPlan-moduuleja, kuten kallokirurgian sovellusten kanssa käytettävä
moduuli. Jos olet hankkinut useita moduuleja, varmista tarkistamalla tuotteen logo näytön
alareunasta, että käynnistät oikean moduulin.

Kuva 20 
Kutakin iPlan-moduulia varten on oma Ohjelmiston käyttöohjeensa. Lisätietoja saat ottamalla
yhteyden Brainlabin asiakastukeen.

SOVELLUKSEN YLEISKUVAUS
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4.1.2 Kuvatiedot ja lyhenteet

Yhteensopivat kuvatyypit

Seuraavat kuvatyypit voidaan siirtää iPlan-ohjelmistoon:
• TT (varjoaine tai ei varjoainetta)
• MR (varjoaine tai ei varjoainetta)
• diffuusiopainotetut MR-kuvat (DTI)
• BOLD MRI -tiedot (funktionaalinen kuvannus)
• isotooppilääketieteen tiedot (PET, SPECT).

HUOMAUTUS: Yksityiskohtaiset kuvantamisohjeet saa pyytämällä ne Brainlabin asiakastuesta.
 

Kuvanlaatu

Tarkkaa stereotaktista paikannusta varten kuvatut kuvatiedot eivät saa koskaan olla
kompromissi kudosten erottumisen, spatiaalisen tarkkuuden ja paikantimen sauvojen
esittämisen välillä. Muutoin hoitosuunnittelun tulokset voivat olla virheellisiä, mikä saattaa
vahingoittaa potilasta!

Magneettikuvien vääristyminen voi olla kuvauslaitteen sisäinen ongelma tai johtua
kuvatilavuudessa olevien materiaalien häiriöistä. Siksi magneettikuvauksen käyttö
yksinään stereotaksiaan ei ole suositeltavaa; näin on erityisesti sagittaalisten ja
koronaalisten kuvaussuuntien tapauksessa. Stereotaksia tulee suorittaa vain
tietokonetomografialla (TT) tai muulla kuvantamistekniikalla, jolla saadaan
dimensionaalisesti tarkkoja kuvia.
HUOMAUTUS: Kun TT- ja MR-kuvajoukot yhdistetään, TT-kuvauksen spatiaalisen tarkkuuden
edut saadaan yhdistettyä MR-tekniikan ylivoimaiseen kudosten erottuvuuteen Koska iPlan-kuvien
yhdistämisessä käytetään stereotaksiaan tietyntyyppisiä kuvauksia, kuvaustarkkuus parantuu.
 

HUOMAUTUS: iPlan optimoi tehokkaasti kliinisen työnkulun, sillä tarkat hoitosuunnitelmat voidaan
luoda diagnostisten kuvien perusteella sisällyttämättä suunnitelmaan stereotaktisesti paikannettua
kuvajoukkoa. Hoitosuunnitelma voidaan viimeistelemällä yksinkertaisesti lisäämällä ja
käsittelemällä stereotaktisesti paikannettu kuvajoukko juuri ennen leikkausta (katso vaihtoehtoiset
työnkulut).
 

Kuvatietojen tarkistaminen

iPlan sisältää ominaisuudet, joiden avulla voidaan mitata ja/tai laskea kuvatietoihin
perustuvia etäisyyksiä, tilavuuksia, halkaisijoita, kulmia, pisteiden sijainteja ja muita
suureita (suorakulmaisen koordinaatiston avulla). Jotta tällaiset mittaukset ja/tai laskennat
eivät aiheuttaisi potilaalle vaaraa, käyttäjän on tarkistettava kuvatiedot ja varmistettava,
että ne soveltuvat käyttötarkoitukseen.
Sekä kuvatietojen käyttäjän että tietojen toimittajan (esimerkiksi sairaalan radiologin) on
määriteltävä kuvatiedot soveltuviksi ja varmistettava niiden soveltuvuus säännöllisesti seuraavia
ohjeita noudattamalla:
• Kuvatietojen käyttäjän (esimerkiksi iPlan-ohjelmiston käyttäjän) ja tietojen toimittajan on oltava

tietoisia siitä, että toimitettuja kuvatietoja käytetään iPlan-ohjelmistossa geometristen
mittausten ja laskentojen suorittamiseen.

• Kuvatietojen käyttäjä on vastuussa kuvatietoja koskevien vaatimusten täsmentämisestä kuvien
toimittajalle, jos kyseiset vaatimukset ovat olennaisia tietyssä käyttötilanteessa (jos kyseessä
on esimerkiksi spatiaalinen tarkkuus).

• Kuvatietojen toimittaja on vastuussa siitä, että toimitetut tiedot vastaavat kuvatietojen käyttäjän
ilmoittamia vaatimuksia (esimerkiksi spatiaalisen tarkkuuden osalta).

• Kuvatietojen toimittaja vastaa, että toimitetut kuvatiedot vastaavat vaatimuksia (esimerkiksi
kalibroimalla kuvantamislaitteen ja suorittamalla iPlan-ohjelmiston mittausominaisuuksia
simuloivat fantomitestit säännöllisesti).

Perustietoja iPlan-ohjelmistosta

58 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



• Kuvatietojen käyttäjän ja tietojen toimittajan on oltava tietoisia siitä, että Brainlab tai itse
ohjelmisto ei voi varmentaa tai tarkistaa potilaskohtaisia kuvatietoja, joita käytetään iPlan-
ohjelmistossa tietyissä käyttötilanteissa.

Kuvausprotokollat

Stereotaktinen paikannus voi epäonnistua, jos kuvaustilaa ei ole määritetty
kuvausohjeiden mukaisesti. Perehdy Brainlabin toimittamaan vastaavaan
kuvausprotokollaan, jossa on täydelliset kuvausohjeet.

SOVELLUKSEN YLEISKUVAUS
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4.2 Käyttöliittymä
4.2.1 Päänäyttö

Yleisiä tietoja

Päänäyttö tulee näkyviin, kun suunnittelutehtävä valitaan Navigator-alueelta (katso s. 62) tai
iPlan Navigator -välilehdestä (katso s. 63).

Näytön asettelu

① ②

④

③

⑤
Kuva 21 

Nro Kuvaus Katso

① Kuvanäkymät näyttävä suunnittelualue Sivu 67

② Työkalurivin toiminnot Sivu 69

③ Navigator-alue Sivu 62

④ Toimintoalue Sivu 63

⑤ Välilehtisivut suunnittelutehtävien näyttöasetusten valitsemista varten Sivu 66

Käyttöliittymä
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4.2.2 Valintaikkunoiden yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Tiettyjen toimintojen valitsemisen yhteydessä näyttöön tulee erillinen valintaikkuna toiminnon
asetusten valitsemista varten.

Näytön asettelu (esimerkki)

Kuva 22 

Yleiset toiminnot

Toiminto Kuvaus

OK Tallentaa muutokset ja sulkee valintaikkunan.

Cancel Sulkee valintaikkunan tallentamatta muutoksia.
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4.2.3 Navigator-alue

Asettelu

①
②
③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

Kuva 23 

Nro Kuvaus

① Avaa iPlan Navigator -välilehden, jossa suunnittelutehtävät voidaan valita missä tahansa
järjestyksessä (katso s. 63).

② Avaa seuraavan suunnittelutehtävän.

③ Seuraava suunnittelutehtävä (sininen ääriviiva).

④ Valittuna oleva suunnittelutehtävä (keltainen ääriviiva).

⑤ Potilaan nimi, tunnus ja hoitosuunnitelman nimi.

⑥ Avaa iPlan-ohjelmiston PDF-muotoisen käyttöohjeen. 

⑦ Pienentää iPlan-ikkunan niin, että se on avoimena vain taustalla.

⑧ Sulkee iPlan-ohjelmiston (katso s. 316).

Suunnittelutehtävän valinta

Vaihtoehdot

Siirry seuraavaan suunnittelutehtävään valitsemalla Next.

Avaa iPlan Navigator -välilehti eri suunnittelutehtävän valitsemista varten valitsemalla Go To...

Käyttöliittymä
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4.2.4 iPlan Navigator

Asettelu

①

②

Kuva 24 

Nro Kuvaus

①
Käytettävissä olevat suunnittelutehtävät
Jo suoritettujen suunnittelutehtävien vieressä on valintamerkki.

② Valitun suunnittelutehtävän kuvaus

HUOMAUTUS: Jos suunnittelutehtävä näkyy harmaana, se ei ole käytettävissä joko sen vuoksi,
että ladatut tiedot eivät edellytä kyseistä suunnittelutehtävää, tai sen vuoksi, että ominaisuus ei
sisälly lisenssiisi.
 

Suunnittelutehtävän valinta

Vaihtoehdot

Avaa suunnittelutehtävä valitsemalla tehtävä ja valitsemalla OK tai kaksoisnapsauttamalla tehtä-
vää.

Poistu iPlan Navigator -välilehdestä valitsematta tehtävää valitsemalla Cancel.
Ohjelmisto palauttaa näkyviin edellisen näytön.
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4.2.5 Toimintoalue

Yleisiä tietoja

Kuva 25 
Kunkin suunnittelutehtävän toiminnot ovat käytettävissä toimintoalueella. Alla olevassa
esimerkissä näkyy Registration Points -suunnittelutehtävän toimintoalue. 

Suunnitellun sisällön näkyvyys

Kunkin luettelokohteen vieressä näkyvä silmäkuvake ilmaisee, näkyykö suunniteltu sisältö
(esimerkiksi rekisteröintipiste tai luotu objekti) kuvanäkymissä.

Vaihtoehdot

Tämä kuvake tulee näkyviin, kun kohde lisätään luetteloon. Se osoittaa, että suunnitel-
tua sisältöä ei ole vielä lisätty kuvanäkymiin (esimerkiksi lisäämällä rekisteröintipiste
kuvaan).

Kun suunniteltu sisältö on lisätty kuvanäkymiin, avointa silmää esittävä kuvake ilmai-
see, että suunniteltu sisältö on näkyvissä.
Napsauttamalla silmäkuvaketta voit piilottaa sisällön.

Suljettua silmää esittävä kuvake tarkoittaa, että suunniteltu sisältö on piilotettu.
Napsauttamalla silmäkuvaketta voit tuoda sisällön jälleen näkyviin.

Käyttöliittymä

64 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



Suunnitellun sisällön ominaisuuksien ja värin muuttaminen

Vaihtoehdot

Napsauttamalla luettelokohteen vieressä olevaa väriku-
vaketta voit avata Select Color -valintaikkunan, jossa
voit valita värin suunnitellulle sisällölle. 
Valitse värivalikoimasta väri ja vahvista valinta valitse-
malla OK.

Napsauttamalla luettelokohteen vieressä olevaa omi-
naisuuskuvaketta voit avata Properties-valintaikkunan,
jossa voit muuttaa suunnitellun sisällön nimen/värin. 
Määritä nimi ja valitse värivalikoimasta väri.
Vahvista tekemäsi valinnat valitsemalla OK.
HUOMAUTUS: Tietyn suunnittelutehtävän yhteydessä
käytettävissä olevat lisäasetukset kuvataan kyseistä
suunnittelutehtävää käsittelevässä luvussa.
 

HUOMAUTUS: Jos Advanced 3D on aktivoitu, jotkin
objektit saattavat näkyä erityisen värisinä (katso s.
95).
 

Yleiset toiminnot

Seuraavat yleiset toiminnot saattavat olla käytettävissä toimintoalueessa sen mukaan, mikä
suunnittelutehtävä on valittuna:

Toiminto Kuvaus

Kumoa / tee uudel-
leen

Kumoa tai tee uudelleen muokkaukset, jotka olet tehnyt suunnittelutehtä-
vässä.

Tilapalkki
Näkyvissä tietyissä toiminnoissa (esimerkiksi hoitosuunnitelman avaami-
sen yhteydessä). Nämä toiminnot voidaan keskeyttää valitsemalla Cancel
(näkyy tilapalkin alapuolella).

HUOMAUTUS: Suunnittelutehtäväkohtaiset toiminnot kuvataan kutakin suunnittelutehtävää
käsittelevässä luvussa.
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4.2.6 Välilehtisivut

Yleisiä tietoja

Välilehtisivuilla voit valita suunnittelualueen näkymäasetukset. Välilehtisivuvalikoima vaihtelee sen
mukaan, mitä suunnittelutehtävää suoritetaan.

Käytettävissä olevat välilehtisivut

Kuva 26 
Seuraavat välilehtisivut ovat käytettävissä useissa suunnittelutehtävissä:
• Overview (s. 84)
• 4 Views, 8 Views ja 9 Views (s. 86)
• X-ray Images (s. 88)
• Multiple Sets (s. 89)
• Plan Content (s. 90)

HUOMAUTUS: Muut suunnittelutehtäväkohtaiset välilehdet kuvataan kutakin tehtävää
käsittelevässä luvussa.
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4.2.7 Suunnittelualueen kuvanäkymät

Yleisiä tietoja

Hoitosuunnitelman sisältämät kuvat näkyvät suunnittelualueen eri näkymissä. Voit käyttää
suurinta osaa suunnittelutoiminnoista kuvanäkymissä.

Suunnittelualueen asettelu

Seuraavat kuvanäytöt ovat mahdollisia sen mukaan, mikä suunnittelutehtävä ja näkymälehti on
valittuna:
• kolmiulotteinen näkymä
• leikenäkymät (aksiaalinen, sagittaalinen tai koronaalinen)
• rekonstruktiot tai viistosti rekonstruoidut kuvat.

①

②

③

④

Kuva 27 

Suunnittelualueen kuvaus

Nro Kuvaus

① Nuolipainike: mahdollistaa näkymäasetusten käytön (katso
s. 75).

②
Rekonstruktionäkymissä näkyvät kuvat, jotka on rekonst-
ruoitu alkuperäisistä kuvaleikkeistä. Rekonstruktionäkymis-
sä näkyvät seuraavat tiedot:
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Nro Kuvaus

• Ensimmäisellä rivillä sulkeissa näkyy suunta, jota käytettiin alkuperäistä kuvajoukkoa
kuvannettaessa.

• Toisella rivillä näkyvä suunta on kuvan rekonstruoitu näkymä.
• Myös kuvantamistyyppi (esimerkiksi MR tai TT) ja kuvantamisjoukkoa ilmaiseva nume-

ro (esimerkiksi #1) ilmaistaan.

Alkuperäisten leikkeiden näkymissä kuvaleikkeet näkyvät
muodossa, jossa ne alun perin kuvannettiin (aksiaalinen,
koronaalinen tai sagittaalinen). Näkymissä, joissa on esillä
alkuperäiset kuvaleikkeet, annetaan seuraavat tiedot:

• Ensimmäisellä rivillä on kuvantamistyyppi (esimerkiksi MR tai TT), kuvantamisjoukkoa
ilmaiseva numero (esimerkiksi #1) ja kuvantamissuunta.

• Toisella rivillä on numero, joka ilmaisee leikkeen sijainnin kuvantamisjoukossa.

Mukautettu suunta tarkoittaa, että kuvajoukko on esimerkik-
si AC/PC-paikannettu. 

HUOMAUTUS: Mukautettu suunta ei ole käytettävissä kaksiulotteisissa näkymissä, jotka
näyttävät leikkeiden alkuperäisen suunnan.
 

HUOMAUTUS: Mukautetut suunnat näytetään vain iPlan-ohjelmistossa ja Brainlabin na-
vigointiohjelmistossa.
 

③

Näkymien ulkoreunoilla näkyvät kirjaimet ilmaisevat kuvien suunnan:
• A (anteriorinen), P (posteriorinen)
• L (vasen), R (oikea)
• H (pää), F (jalat).

④ Potilaan kuvake, joka ilmaisee näkyvissä olevien kuvien suunnan.
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4.2.8 Työkalurivi ja toimintopainikkeet

Yleisiä tietoja

Työkalurivi ja kuvanäkymät saattavat sisältää seuraavassa lueteltuja toimintoja sen mukaan, mikä
välilehtisivu on valittuna suunnittelualueessa.
• Harmaalla taustalla olevat toimintopainikkeet sijaitsevat työkalurivillä (katso s. 60).
• Mustalla taustalla olevat toimintopainikkeet sijaitsevat yksittäisissä kuvanäkymissä. Näiden

painikkeiden käytöllä on vaikutusta vain siinä näkymässä, jossa painike valitaan (katso s. 75).

Kuvien valinnan painikkeet

Painike Kuvaus Katso

Slice and Image Set Selection: Valitse suunnittelunäkymissä
näytettävät kuvannetut kuvat. Sivu 278

Browse Slice: selaa kuvaleikkeitä yksi leike kerrallaan nouse-
vassa tai laskevassa järjestyksessä. Sivu 287

Browse Slices: selaa useita kuvaleikkeitä nousevassa tai las-
kevassa järjestyksessä. Sivu 287

• Käytä Depth Scrolling -selausta rekonstruktionäkymissä, kun
haluat selata rekonstruktioita potilaskuvakkeen (näkyy kuva-
näkymän vasemmassa alakulmassa) ilmaiseman akselin
suuntaisesti.

• Käytä leikenäkymissä Slice Scrolling -selausta, kun haluat
selata käytettävissä olevia leikkeitä.

Sivu 287

Näkymäasetusten painikkeet

Painike Kuvaus Katso

Options: tarkastelemisen lisäasetukset. Sivu 279

Pan and Recenter: voit keskittää uudelleen ja näyttää pysty- ja vaa-
katasot, joiden avulla voidaan säätää rekonstruktiotasoja. Sivu 288

Recenter View: palauta kolmiulotteisen näkymän sijainti näkymässä
alkuperäiseksi, jos sitä muutettiin panoroimalla. Sivu 288

View Types: valitse näytettävän näkymän tyyppi (esimerkiksi tasot,
kolmiulotteisuus tai objektit). Sivu 79
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Painike Kuvaus Katso

View Orientation: muuta näkymän suuntausta. Sivu 78

Composing Options: tarkista eri kuvajoukoista yhdistetyt kaksi kuva-
leikettä. Sivu 81

Zoomauspainikkeet

Painike Kuvaus Katso

Zoom In/Out: suurenna tai pienennä kuvan suurennusta. Sivu 289

Full Screen: suurenna valittuna oleva näkymä koko näytön kokoisek-
si. Sivu 77

Ikkuna-asetusten painikkeet

Painike Kuvaus Katso

Windowing: säädä harmaan tason jakautumista esillä olevissa
kuvissa. Sivu 290

Advanced Windowing: lisäasetusten avulla voit säätää valitun
kuvan harmaan arvoa, Hounsfield-arvoa tai SUV-arvoa. Sivu 291

Mittaus- ja nimeämispainikkeet

Painike Kuvaus Katso

Measure Hounsfield Units: mittaa kuvaleikkeestä enintään kolmen
pisteen Hounsfield-yksiköt (käytettävissä TT-kuvajoukoissa). Sivu 295

Measure Values: mittaa kuvaleikkeestä enintään kolmen pisteen ar-
vot (esimerkiksi harmaan arvo tai SUV-arvo) (käytettävissä SPECT-
tai PET-kuvajoukoissa).

Sivu 295

Measure Distances: mittaa kuvaleikkeessä enintään kolmen pistepa-
rin väliset etäisyydet. Sivu 297

Measure Angles: Mittaa kuvaleikkeessä kolmen pisteen välinen kul-
ma. Sivu 297
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Painike Kuvaus Katso

Add/Remove Points: lisää ja poista kuvajoukon pisteitä. Sivu 298

Muut painikkeet

Painike Kuvaus Katso

Screenshot: tallenna näyttökuva näkyvissä olevista näkymistä ja va-
lintaikkunoista. Sivu 300

Save Treatment Plan: tallenna hoitosuunnitelmaan tehdyt muutokset. Sivu 301

Print: viimeistellyn hoitosuunnitelman tulostus. Sivu 247
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4.2.9 Hiiren/näppäimistön pikanäppäimet

Yleiset pikanäppäimet

Pikanäppäin Toimi

Hiiren kiekkopainike
Voit selata leikkeitä eteen- tai taaksepäin näp-
päimistön ylä- ja alanuolilla.

Selaa kuvia leike kerrallaan.

Hiiren kiekkopainike + VAIHTONÄPPÄIN
Voit myös selata kolme leikettä eteenpäin tai
taaksepäin näppäimistön Pg Up- ja Pg Dn -näp-
päimillä.

Selaa kuvia kolmen tai seitsemän leikkeen
ryhmissä (sen mukaan, onko näytössä 4
Views- vai 8 Views -välilehti).

Hiiren kakkospainike
Säädä kolmiulotteisessa näkymässä kolmiu-
lotteista objektia ylös- tai alaspäin tai vasem-
malle tai oikealle.

CTRL + hiiren ykköspainike Toimii kuten Pan and Recenter -toiminto (kat-
so s. 288).

CTRL + hiiren kiekkopainike Lähennä ja loitonna kuvia (katso s. 289).

Kaksoisnapsauta toimintoalueen luettelossa ole-
vaa pistettä.
Jos kaksoisnapsautat luettelossa olevaa liikera-
taa, näkymä keskitetään kyseisen liikeradan
kohdepisteen mukaan.

Keskitä näkymä uudelleen tietyn pisteen, ku-
ten rekisteröintipisteen, mukaan.

Kaksoisnapsauta toimintoalueen luettelossa ole-
vaa objektia/kohdealuetta.

Keskitä näkymä uudelleen objektin/kohdea-
lueen keskikohdan mukaan.

Kaksoisnapsauta nimiöityä pistettä Plan Con-
tent -välilehdessä (katso s. 90).
Kun avaat Overview-välilehden, näkymät on
keskitetty valitun pisteen mukaan.

Keskitä näkymä uudelleen nimiöidyn pisteen
mukaan (katso s. 75).

Kaksoisnapsauta kuvajoukkoa Plan Content -
välilehdessä (katso s. 90).
Kun avaat Overview-välilehden, näkymissä nä-
kyy valittu kuvajoukko.

Valitse näkymissä näytettävä kuvajoukko.

Print Screen -näppäin Tallenna näyttökuva näkyvissä olevasta näy-
töstä.

CTRL + S Tallenna suunnitelma

CTRL + Z Kumoa

CTRL + Y Tee uudelleen

CTRL + 0 Palauta näkymä (zoomaus ja zoomauksen
keskitys)

CTRL + P Toimii samoin kuin työkalurivin Print-painike
(katso s. 247).

Suunnittelutehtävien pikanäppäimet

Suunnittelutehtävä Pikanäppäin Toimi

Objektien luominen
Napsauta poistettavaa aluetta hii-
ren kakkospainikkeella

Poista Brush-työkalulla luotu alue
(katso s. 173)

Käyttöliittymä

72 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



Suunnittelutehtävä Pikanäppäin Toimi

Kaksoisnapsauta näkymässä
(Band Thresholding -valintaikku-
na, katso s. 182)

Kohdista kohdealue

Kuvien yhdistäminen

Napsauta hiiren ykköspainiketta ja
vaihda sinisen ja kullanruskean ku-
van välillä siirtämällä hiirtä vasem-
malle tai oikealle

Siirry kullanruskean ja sinisen ku-
van välillä

Rekisteröintipisteiden
suunnittelu

Pidä ALT-näppäin painettuna ja
napsauta hiiren ykköspainiketta
Voit säätää pisteen sijaintia vapaut-
tamalla ALT-näppäimen ja napsaut-
tamalla hiiren ykköspainiketta

Lisää uusi rekisteröintipiste

Kaikki suunnitteluteh-
tävät, joissa Add/
Remove Points on
käytettävissä (katso s.
298)

Pidä ALT-näppäin painettuna ja
napsauta hiiren ykköspainiketta
Voit säätää pisteen sijaintia vapaut-
tamalla ALT-näppäimen ja napsaut-
tamalla hiiren ykköspainiketta

Lisää uusi nimetty piste
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5 NÄKYMIEN MÄÄRITYS
5.1 Yksittäisten näkymien määritys
5.1.1 Näkymien painikkeet

Yleisiä tietoja

Voit määrittää erilaisia näkymäasetuksia käyttämällä suunnittelun aikana kuvanäkymissä
käytettävissä olevia painikkeita. Niiden avulla voit muokata yksittäistä näkymää
näkymävälilehdessä.

Näkymien painikkeiden käyttö

Vaihe

Napsauta nuolipainiketta näkymän vasemmassa yläkulmassa.
HUOMAUTUS: Näkymäpainikkeet poistetaan oletusarvoisesti käytöstä.
 

Kuva 28 

Painikkeiden käytettävyys

Käytettävissä olevat painikkeet vaihtelevat näkymän ja valitun näkymävälilehden mukaan.

View Types (s. 79)

View Orientation (s. 78)
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Composing Options (s. 81)

Full Screen (s. 77)

Browse Slice (s. 287)

Recenter View: palauttaa kolmiulotteisen näkymän sijainnin alkuperäiseksi, jos sitä
muutettiin panoroimalla.

Advanced Windowing (s. 291)

Slice and Image Set Selection (s. 278)

Yksittäisten näkymien määritys
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5.1.2 Koko näyttö

Yleisiä tietoja

Full Screen -painike, jonka avulla voit näyttää näkymän koko näytön kokoisena, on käytettävissä
kaikissa näkymissä.

Koko näytön aktivointi

① ②

Kuva 29 

Vaiheet

1. Valitse Full Screen missä tahansa näkymässä, kun haluat nähdä näkymän ko-
ko näytön kokoisena ①.

2. Voit palauttaa käyttöön edellisen näyttöasetuksen ② valitsemalla uudelleen Full Screen -
painikkeen.
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5.1.3 Näkymän suuntaus

Yleisiä tietoja

Joissakin näkymissä näkymän suuntausta voidaan muuttaa View Orientation -painikkeella.

Näkymän suuntauksen valinta

① ②

Kuva 30 

Vaiheet

1.

Tuo näyttöön suuntausvaihtoehdot valitsemalla View Orientation.
• Leikenäkymän vaihtoehdot ①
• Kolmiulotteisen näkymän vaihtoehdot ②

HUOMAUTUS: Käytettävissä on leikenäkymän lisävaihtoehtoja, jos Object
Planning -tehtävän yhteydessä on luotu tarkkoja objekteja (katso s. 185).
 

2.
Valitse suuntaus.
Näkymä päivittyy asetusten mukaiseksi.

Yksittäisten näkymien määritys
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5.1.4 Näkymätyypit

Yleisiä tietoja

View Types -painikkeen avulla voit valita kolmiulotteisissa näkymissä näytettävän kolmiulotteisen
näkymän tyypin (tasot, kolmiulotteisuus, objektit).
Järjestelmän kokoonpanon mukaan käytettävissä on erilaisia tarkasteluvaihtoehtoja (katso s.
95).

Näkymätyypin määritys

Kuva 31 

Vaiheet

1. Tuo näkymätyyppivaihtoehdot näyttöön valitsemalla View Types (katso s. 80).

2.

Valitse näkymätyyppi.
Näkymä päivittyy asetusten mukaiseksi.
HUOMAUTUS: voit valita näytettävät tasot (aksiaalinen, koronaalinen, sagittaalinen) sekä
sen, näytetäänkö kolmiulotteiset objektit Options-painikkeella avattavassa Viewing Op-
tions -välilehdessä (katso s. 279).
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Näkymätyyppivaihtoehdot

Vaihtoehdot

①

②

①

②
Valitsemalla Planes voit näyttää segmentoidut objektit ② ja
tasorekonstruktiot ①.
HUOMAUTUS: Tasojen sijainti muuttuu kaksiulotteisessa
näkymässä tehtyjen säätöjen mukaan.
 

Valitsemalla 3D voit näyttää koko kuvausalueesta kolmiulot-
teisen näkymän, joka sisältää kaikki suunnitellut objektit.

Valitsemalla Objects voit näyttää kolmiulotteisen näkymän
kaikista suunnitelluista objekteista.

HUOMAUTUS: Lisää edistyneitä kolmiulotteisia näkymävaihtoehtoja (katso s. 95).
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5.1.5 Vertailuvaihtoehdot

Yleisiä tietoja

Composing Options -painikkeen avulla voit tarkistaa kaksi eri kuvajoukoista peräisin olevaa
leikettä, jotka on yhdistetty.
HUOMAUTUS: Tämä painike on käytettävissä vain Multiple Sets -välilehdessä (jossa eri
tietojoukoista peräisin olevat kuvaleikkeet näytetään) ylhäällä vasemmalla ja alhaalla sijaitsevissa
näkymissä.
 

Vertailuvaihtoehtojen valinta

Kuva 32 

Vaiheet

1. Tuo näyttöön käytettävissä olevat vaihtoehdot valitsemalla Composing Op-
tions -painike.

2.

Valitse vertailuvaihtoehto.
Näkymä päivittyy asetusten mukaiseksi.
HUOMAUTUS: Jos haluat lisätietoja vertailuvaihtoehdoista, katso s. 81.
 

Suurennuslasitoiminto

Valitsemalla Spy Glass voit verrata määritettyä viiteleikkeen (oikealla ylhäällä sijaitsevan
näkymän leike) aluetta aktiivisena olevan kuvanäkymän leikkeeseen. 

①

①

Kuva 33 

Vaihtoehdot

Sijoita kehys ① haluamasi alueen päälle ja tarkista viiteleike sekä aktiivisena oleva kuvaleike
vertaamalla kehyksen sisäpuolella ja reunoilla olevia alueita.
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Vaihtoehdot

Voit muuttaa kehyksen kokoa napsauttamalla kehyksen reunaa ja vetämällä sen haluamasi ko-
koiseksi.

Amber/Blue-vaihtoehto

Valitsemalla Amber/Blue voit verrata viiteleikkeen (oikealla ylhäällä sijaitsevan näkymän leike)
kaikkia yksityiskohtia aktiivisena olevan kuvanäkymän leikkeeseen. Viiteleike (kullanruskea) ja sen
näkymän kuvaleike (sininen), jossa teit valinnan, näkyvät nyt päällekkäin.

Kuva 34 

Vaihtoehdot

Voit tuoda näyttöön lisää viiteleikkeen tietoja viemällä hiiren kuvan päälle ja vetämällä oikealle.

Voit tuoda näyttöön lisää aktiivisena olevan kuvaleikkeen tietoja vetämällä hiirellä vasemmalle.

Overlay-vaihtoehto

Valitsemalla Overlay voit asettaa kaksi eri kuvajoukkoa päällekkäin. Voit asettaa päällekkäin eri
kuvatilojen kuvia (esimerkiksi T1-kuvia ja PET-kuvia), kun haluat tarkastella toiminnallisia tietoja
yhdessä anatomisten tietojen kanssa. Kun valitset tämän vaihtoehdon, kuvaleike asetetaan
viiteleikkeen (oikealla ylhäällä sijaitsevan näkymän leike) päälle näkymässä, jossa teit valinnan.

Kuva 35 

Yksittäisten näkymien määritys
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Vaihtoehdot

Voit tuoda näyttöön lisää aktiivisena olevan näkymän kuvaleikkeen tietoja viemällä hiiren kuvan
päälle ja vetämällä oikealle.

Voit tuoda näyttöön lisää viiteleikkeen tietoja vetämällä hiirellä vasemmalle.

HUOMAUTUS: Viiteleike näkyy aina samalla voimakkuudella, mutta valitun näkymän
kuvaleikkeen voimakkuus kasvaa vasemmalta (näkymätön) oikealle (täysi voimakkuus).
 

Vertailuvaihtoehtojen poistaminen käytöstä

Valitsemalla Off voit poistaa Composing Options -vaihtoehdot käytöstä.
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5.2 Kuvanäkymän välilehdet
5.2.1 Yleiskuvaus-välilehti

Näytön asettelu

Overview-välilehti sisältää valitun kuvajoukon yhteenvedon.

①

② ③

④

Kuva 36 

Nro Kuvaus

① Sagittaalinen näkymä valitusta leikkeestä

② Valittuun hoitosuunnitelmaan perustuva kolmiulotteinen näkymä

③ Aksiaalinen näkymä valitusta leikkeestä

④ Koronaalinen näkymä valitusta leikkeestä

Kolmiulotteisen muodon sijoitus

Voit kiertää tai säätää kolmiulotteista mallia kolmiulotteisessa näkymässä, kun haluat tarkastella
sitä eri perspektiiveistä. Vaihtoehdot määräytyvät sen mukaan, missä kohdassa näkymää hiiren
osoitin sijaitsee.

Kuvanäkymän välilehdet
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Kuva 37 

Hiiren osoittimen sijainti Kiertovaihtoehto

Näkymän keskellä Voit kiertää kolmiulotteista mallia mihin suuntaan tahansa
käyttämällä käyrän nuolen sisältävää käsiosoitinta.

Näkymän vasemmalla tai oikealla
puolella tai ylä- tai alapuolella

Nuoli ilmaisee suunnan, johon kolmiulotteista mallia voi siir-
tää.

Näkymän kulmat Kulmanuoli ilmaisee suunnan, johon mallia voi kallistaa (va-
semmalle tai oikealle).

HUOMAUTUS: View Options- ja View Types -painikkeilla voit muuttaa näytettävän
kolmiulotteisen kuvan suuntaa ja tyyppiä.
 

Luupinnan näyttäminen

Jos Bone in 3D -valintaruutu valitaan toimintoalueella (tai Bone/Vessels-näkymätyyppi valitaan
edistynyttä kolmiulotteista näkymää varten), TT-kuviin perustuva luun pinta näkyy
kolmiulotteisessa näkymässä ①. 
Kun valintaruutu ei ole valittuna, näkyvissä on kolmiulotteinen vakiomalli (jossa näkyy
pehmytkudos) ②.

① ②
Kuva 38 

HUOMAUTUS: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun valittuna on TT-kuvia.
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5.2.2 Leikenäkymän välilehdet

Näytön asettelu

Kuva 39 
Leikenäkymän välilehdissä valitun kuvajoukon peräkkäiset leikkeet näkyvät aksiaalisessa,
koronaalisessa tai sagittaalisessa näkymässä. Alla on esimerkki 4 Views -välilehdestä. 

Kuvanäkymän välilehdet
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Kahdeksan tai yhdeksän peräkkäisen leikkeen tarkastelu

①

Kuva 40 
8 Views- ja 9 Views -välilehdet ovat käytettävissä joissakin suunnittelutehtävissä. Tässä voit
tarkastella objekteja, jotka olet luonut kahdeksaan tai yhdeksään peräkkäiseen kuvaleikkeeseen.
8 Views -välilehdessä voit tarkastella objektia myös kolmiulotteisessa näkymässä napsauttamalla
suoraan vasemman alakulman näkymää. Muotoa voi vapaasti kiertää jokaisen akselin ympäri
(katso s. 84). 
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5.2.3 Röntgenkuvat-välilehti

Näytön asettelu

Jos ladatut potilastiedot sisältävät röntgenkuvia, ne näkyvät erillisessä X-ray Images -
välilehdessä.

① ②

Kuva 41 

Nro Kuvaus

① Ensimmäisellä rivillä ilmoitetaan kuvan tyyppi ja kuvan yksilöivä numero (esim. #1).

② Toisella rivillä on numero, joka ilmaisee kuvan sijainnin kuvajoukossa.

HUOMAUTUS: Vakioröntgenkuvia ja DSA-röntgenkuvia tuetaan.
 

Kuvanäkymän välilehdet

88 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



5.2.4 Useat kuvajoukot -välilehti

Yleisiä tietoja

Multiple Sets -välilehdessä voit tarkastella useita yhdistettyjä kuvajoukkoja, kun haluat tarkastella
usean eri kuvajoukon suunniteltua sisältöä samanaikaisesti. 
HUOMAUTUS: View and Adjustment -suunnittelutehtävässä voit tarkastella myös useita
yhdistämättömiä kuvajoukkoja. Muissa suunnittelutehtävissä, kuten Object Creation -tehtävässä,
usean kuvajoukon tarkasteleminen edellyttää, että kuvajoukot yhdistetään ensin.
 

Näytön asettelu

①④

③ ②

Kuva 42 

Nro Kuvaus

①
Näyttää aktiivisena olevan kuvajoukon leikkeen.
Tämä on muissa kuvanäkymissä näytettävien kuvaleikkeiden viiteleike. Muut näkymät
näyttävät ensimmäiseen kuvajoukkoon yhdistettyjen kuvajoukkojen leikkeet.

② Näyttää viitekuvajoukon ① kerrokset tai muiden käytettävissä olevien Slice and Image
Set Selection -toiminnolla (katso s. 278) valittavien kuvajoukkojen kerrokset.
Jos säädät kuvaleikkeen sijaintia missä tahansa näkymässä käyttämällä esim. Pan and
Recenter -toimintoa, muiden näkymien leikkeitä säädetään vastaavasti.

③

④
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5.3 Suunniteltu sisältö -välilehti
5.3.1 Yleiskuvaus

Näytön asettelu

Plan Content -välilehdessä on tietorakenne, joka sisältää hoitosuunnitelmaan sisältyvät
kuvajoukot ja suunnitellun sisällön (kolmiulotteiset objektit, nimetyt pisteet, liikeradat jne.).
Voit tarkastella tietyn tietorakenteen osan sisältämiä potilastietoja laajentamalla kyseisen osan
napsauttamalla sitä vastaavaa +-kuvaketta.

①

②

Kuva 43 

Nro Kuvaus

①

Tällä sivulla kansiot näytetään hakemistorakenteena, joka sisältää kaiken hoitosuunnitel-
man sisältämän suunnitellun sisällön (katso s. 93).
Lisäksi näytetään kansiot, jotka sisältävät hoitosuunnitelman sisältämät kuvajoukot (katso
s. 91).

② Properties-osassa näkyvät osassa ① valitun kuvajoukon tai suunnitellun sisällön tiedot.

Suunniteltu sisältö -välilehti
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5.3.2 Kuvajoukot

Kuvajoukkojen tarkastelu ja valinta

Plan Content -välilehdessä voit tarkastella kuvajoukkojen ominaisuuksia ja valita missä tahansa
suunnittelutehtävässä näytettävän kuvajoukon.

Vaiheet

1. Tuo käytettävissä olevat kuvajoukot näyttöön napsauttamalla Image sets -
kansion vieressä olevaa kuvaketta.

2.

Valitse tarvittava kuvajoukko napsauttamalla sitä.
Properties-osaan tulevat näkyviin seuraavat tiedot:
• kuvajoukon esikatselu, jossa kuvaleikkeitä voi tar-

kastella vierittämällä
• valittua kuvajoukkoa koskevia tietoja, kuten tiedot

muista kuvajoukoista, joihin kyseinen kuvajoukko
on yhdistetty, sekä kuvajoukon kuvatila ja alatila

• Signal-to-noise Ratio: kuvanlaadun tunnettu pa-
rametri. Voit käyttää näkyvissä olevaa arvoa ehto-
na esimerkiksi valitessasi objektien segmentointiin
soveltuvia kuvajoukkoja. Mitä suurempi on arvo,
sitä parempi on kuvanlaatu. 

Kuvajoukon alatila

Plan Content -välilehdessä voit määrittää kuvannetun kuvan alatilan. Navigointijärjestelmä
määrittää kolmiulotteiset näkymät kuvatilan perusteella.
Käytettävissä ovat seuraavat alatilat:
• CT: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (diffuusiotensorikuvauksen suhteellinen

anisotrooppisuus), ADC (diffuusiotensorikuvauksen diffuusiokerroin), BOLD (veren
happipitoisuuden muutokset huomioiva MR)

• Nuclear Medicine: PET, SPECT.

Plan Content -välilehden oikealla puolella esitettävien objektien tilavuus riippuu algoritmin
käytöstä ja se saattaa erota odotettavasta arvosta.
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Alatilan määritys

Kuva 44 

Vaiheet

1. Avaa Properties-valintaikkuna napsauttamalla haluamasi kuvajoukon vieressä
olevaa ominaisuuskuvaketta.

2. Valitse kuvajoukon alatila Submodality-kentän avattavasta luettelosta.

3. Vahvista asetukset ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

Suunniteltu sisältö -välilehti
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5.3.3 Suunniteltu sisältö

Suunnitellun sisällön ominaisuuksien tarkastelu

Plan Content -välilehdessä voit tarkastella suunnitelman sisältämän suunnitellun sisällön
(objektien, rekisteröintipisteiden jne.) ominaisuuksia.

Vaiheet

1. Napsauta kuvaketta, joka sijaitsee suunnitellun sisällön kansion (esimerkiksi Objects)
vieressä.

2.

Valitse tarvittava kohde luettelosta napsautta-
malla sitä.
Valitun kohteen mukaan Properties-osaan tu-
lee näkyviin erilaisia tietoja, esimerkiksi:
• Kohteen kolmiulotteinen esikatselu
• Kuvajoukko, johon objekti on luotu

Leikepöydälle kopiointi

Joissakin suunnittelutehtävissä Plan Content -välilehdessä ominaisuustietojen alapuolella on
Copy to Clipboard -painike. Sen avulla voit kopioida objektia tai kohdealuetta koskevia tietoja
Windowsin leikepöydälle esimerkiksi ulkoiseen tiedostoon siirtämistä varten.

Suunnitellun sisällön näkyvyyden säätö

Kunkin luettelokohteen vieressä tietorakenteessa näkyvä silmäkuvake ilmaisee, näkyykö
suunniteltu sisältö kuvanäkymissä.

Vaihtoehdot

Avointa silmää esittävä kuvake tarkoittaa, että suunniteltu sisältö näkyy. Napsauttamal-
la silmäkuvaketta voit piilottaa sisällön.

Suljettua silmää esittävä kuvake tarkoittaa, että suunniteltu sisältö on piilotettu. Nap-
sauttamalla silmäkuvaketta voit näyttää sisällön.

Jos tietorakenne sisältää aktivoituja ja aktivoimattomia kohteita, tietorakenteen yläo-
sassa näkyy puoliksi suljettua silmää esittävä kuvake.

Suunnitellun sisällön värin ja ominaisuuksien muuttaminen

Voit tarkastella ja muuttaa suunnitellun sisällön ominaisuuksia Plan Content -välilehdessä.
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Vaihtoehdot

Napsauttamalla luettelokohteen vieressä olevaa värikuvaketta voit avata Select color
-valintaikkunan, jossa voit valita värin suunnitellulle sisällölle (katso s. 65).

Napsauttamalla luettelokohteen vieressä olevaa ominaisuuskuvaketta voit avata Pro-
perties-valintaikkunan, jossa voit muuttaa suunnitellun sisällön nimen (katso s. 65).

Suunniteltu sisältö -välilehti
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6 EDISTYNEET
KOLMIULOTTEISET
OMINAISUUDET

6.1 Perustietoja
6.1.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Edistyneet kolmiulotteiset Advanced 3D -ominaisuudet toimivat kohdassa s. 79 kuvattujen
vakiomallisten kolmiulotteisten Standard 3D -ominaisuuksien toiminnallisena laajennuksena. Nyt
voit valita useita uusia kolmiulotteisia näkymätyyppejä (esim. Cerebrum, Maximum Intensity
Projection ja Digital Radiography), joita on tarjolla kolmiulotteisten näkymätyyppien valikossa.
Kynnystä vaihdettaessa muutosta voidaan tarkastella heti kolmiulotteisena.
HUOMAUTUS: Advanced 3D -toiminnon saatavuus määräytyy aktivoidun lisenssin mukaan.
Tämä toiminto on käytettävissä iPlan NET -palvelimella vain, kun käynnissä on Advanced 3D
Session -istunto. Standard 3D -toiminto on käytettävissä silloinkin, kun Advanced 3D -toiminto ei
sisälly lisenssiin tai kun se ei ole saatavilla.
 

EDISTYNEET KOLMIULOTTEISET OMINAISUUDET

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 95



6.2 Edistyneet kolmiulotteiset näkymät
6.2.1 Näkymätyypit

Yleisiä tietoja

Valitse 3D View -näkymässä View Types -valikko. Lisää näkymäasetuksia on koh-
dassa s. 79.

Tietoja näkymätyypeistä

Advanced 3D -näkymät tarjoavat ylimääräisiä kolmiulotteisia näkymätyyppejä valitun tietojoukon
tilasta riippuen. Kolmiulotteisia näkymätyyppejä voidaan valita kolmiulotteisen näkymäikkunan
avattavasta valikosta. Kunkin näkymätyypin nimi sijaitsee kuvakkeen vieressä.
Näkymävaihtoehdosta toiseen on helppo siirtyä.

① ②

Kuva 45 

Nro Näkymätyyppivaihtoehdot

① TT-kuvajoukot

② MR-kuvajoukot

Edistyneet kolmiulotteiset näkymät
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Edistyneet kolmiulotteiset näkymätyyppivaihtoehdot

Kuvake Näkymätyyp-
pi

Kuvaus

Planes

• Näyttää kuvajoukon tasorekonstruktiot aksiaalisen, koronaalisen
ja sagittaalisen näkymän avulla.

• Tasot voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Viewing Op-
tions -valintaikkunassa (katso s. 280).

• Käytettävissä TT-, MR-, PET-tyyppisten ja muiden kuvajoukkojen
avulla.

• Bone- ja Skin-kynnystys ovat käytettävissä tämän näkymätyypin
yhteydessä.

• Clipping Range ja Cubic Cut eivät ole käytettävissä tämän näky-
mätyypin yhteydessä.

HUOMAUTUS: Tasojen sijoittaminen muuttuu kaksiulotteisessa nä-
kymässä tehtyjen säätöjen mukaan (esim. aksiaalisen, koronaalisen
ja sagittaalisen näkymän keskiö).
 

Object

• Näyttää kolmiulotteisen näkymän kaikista suunnitelluista objek-
teista.

• Kun Cerebrum segmentoidaan (rakenteen tyyppi: ”Cerebrum”),
se näytetään tässä näkymätyypissä kaikkien muiden objektien ta-
voin. Läpinäkyvyyttä voidaan ohjata liukusäätimellä Properties-
valintaikkunassa.

• Käytettävissä TT-, MR-, PET-tyyppisten ja muiden kuvajoukkojen
avulla.

• Kynnystys ei ole käytettävissä tämän näkymätyypin yhteydessä.
• Clipping Range ja Cubic Cut eivät ole käytettävissä tämän näky-

mätyypin yhteydessä.

Cerebrum

• Näyttää kolmiulotteisessa näkymässä edistyneen kolmiulotteisen
näkymän isoista aivoista. Tämä on käytettävissä, kun Cerebrum-
objekti on luotu (esim. automaattisen segmentointiominaisuuden
avulla, jos se on käytettävissä).

• Käytettävissä TT-, MR-, PET-tyyppisten ja muiden kuvajoukkojen
avulla. Valitun kuvajoukon on sisällettävä tai se on sulautettava
kuvajoukkoon, joka sisältää segmentoidut isot aivot. Muussa ta-
pauksessa valitun kuvajoukon tarkasteluun ei tarjota tätä näkymä-
tyyppiä.

• Kynnystys ei ole käytettävissä tämän näkymätyypin yhteydessä.
• Cubic Cut ja Clipping Range ovat käytettävissä tämän näkymä-

tyypin yhteydessä.
• Lisätietoja Advanced 3D Cerebrum -objektin luomisesta on auto-

maattisessa segmentoinnissa (jos se on käytettävissä):
- Luo New Object valitsemalla Single Object/Multiple Objects -

välilehden Structure Type -luettelosta rakenteen tyypiksi Ce-
rebrum.

- Edistyneelle Cerebrum-objektille ei ole tarjolla värivalintoja tai
läpinäkyvyysasetuksia. Isoille aivoille valittu väri näkyy vain Ob-
jects-näkymätyypissä.

• Haluat ehkä tarkastella luotuja isoja aivoja vakio-objektina Ob-
jects-näkymätyypin avulla (poista Advanced 3D Cerebrum -ob-
jekti käytöstä), jos Cerebrum ei ole riittävän yksityiskohtainen tai
on muuten riittämätön seuraavista syistä.
- Näkyvissä on artefakteja (esim. kolmiulotteisen renderöinnin ar-

tefakteja, kuten ruskeita täpliä).
- Tiedot ovat rajallisia (esim. alhainen resoluutio tai kontrasti).
- Segmentoinnissa on epätarkkuutta.
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Kuvake Näkymätyyp-
pi

Kuvaus

Cerebrum +
Bone Overlay

• Näyttää isot aivot erityisessä näkymässä niin, että niitä ympäröi
ääriviivoina luurakennenäkymä.

• Käytettävissä TT-kuvajoukon kanssa.
• Kynnystys ei ole käytettävissä tämän näkymätyypin yhteydessä.
• Cubic Cut ja Clipping Range ovat käytettävissä tämän näkymä-

tyypin yhteydessä.
HUOMAUTUS: Ääriviivoina näkyvä luukerros säilyy koskemattoma-
na, kun käytetään Clipping Range- ja Cubic Cut -toimintoja.
 

Edistyneet kolmiulotteiset näkymätyyppivaihtoehdot, jatkuu

Kuvake Näkymätyyp-
pi

Kuvaus

Cerebrum +
Skin Overlay

• Näyttää isot aivot erityisessä näkymässä niin, että niitä ympäröi
ääriviivoina ihorakennenäkymä.

• Käytettävissä MR-kuvajoukon kanssa.
• Kynnystys ei ole käytettävissä tämän näkymätyypin yhteydessä.
• Cubic Cut ja Clipping Range ovat käytettävissä tämän näkymä-

tyypin yhteydessä.
HUOMAUTUS: Ääriviivoina näkyvä ihokerros säilyy koskemattoma-
na, kun käytetään Clipping Range- ja Cubic Cut -toimintoja.
 

Bone/Vessels

• Tarjoaa mahdollisuuden verisuonten ja luurakenteen kolmiulottei-
seen tarkasteluun.

• Käytettävissä TT-kuvajoukon kanssa.
• Bone-kynnystys ja Vessels Highlighting ovat käytettävissä tä-

män näkymätyypin yhteydessä.
• Cubic Cut ja Clipping Range ovat käytettävissä tämän näkymä-

tyypin yhteydessä.
HUOMAUTUS: Verisuonirakenteet eivät ehkä näy riittävän selkeäs-
ti, kun CT Angio- tai CT Contrast -tietoja ei käytetä. Aseta siinä ta-
pauksessa Vessel Highlighting -kynnykseksi 0 %, jotta verisuonia
ei korosteta.
 

Bone/Vessels
+ Skin Over-
lay

• Näyttää kolmiulotteisessa näkymässä luun ja ihon ääriviivat.
• Käytettävissä TT-kuvajoukon kanssa.
• Bone- ja Skin-kynnystys sekä Vessels Highlighting ovat käytet-

tävissä tämän näkymätyypin yhteydessä.
• Clipping Range tai Cubic Cut on käytettävissä tämän näkymä-

tyypin yhteydessä.

Skin

• Näyttää kolmiulotteisen kuvan ihon pinnasta.
• Käytettävissä TT- ja MR-tyyppisten ja muiden kuvajoukkojen avul-

la.
• Skin-kynnystys on käytettävissä tämän näkymätyypin yhteydes-

sä.
• Clipping Range ja Cubic Cut ovat käytettävissä tämän näkymä-

tyypin yhteydessä.

Digital Ra-
diography
(DRR)

• Tarjoaa mahdollisuuden kolmiulotteisesti järjestettyjen digitaali-
sesti rekonstruoitujen radiografianäkymien tarkasteluun.

• Käytettävissä TT-kuvajoukon kanssa.
• Kynnystys ei ole käytettävissä tämän näkymätyypin yhteydessä.
• Clipping Range on käytettävissä, mutta Cubic Cut -toiminto ei

ole saatavilla tämän näkymätyypin yhteydessä.

Edistyneet kolmiulotteiset näkymät
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Kuvake Näkymätyyp-
pi

Kuvaus

Vessels

• Näyttää kolmiulotteisessa näkymässä vain verisuonet.
• Käytettävissä MR-kuvajoukon kanssa.
• Vessels Highlighting on käytettävissä tämän näkymätyypin yh-

teydessä.
• Clipping Range ja Cubic Cut ovat käytettävissä tämän näkymä-

tyypin yhteydessä.
HUOMAUTUS: Verisuonirakenteet eivät ehkä näy riittävän selkeäs-
ti, jos MR Angio- tai MR Contrast -tietoja ei käytetä. Siinä tapauk-
sessa suositellaan muiden tyyppien (esim. tasojen) käyttöä.
 

Maximum In-
tensity Pro-
jection (MIP)

• Tarjoaa mahdollisuuden kolmiulotteisten tietojen tarkasteluun niin,
että vokselit projisoidaan maksimivoimakkuudella tason näkymä-
suuntaa pitkin.

• Saatavilla TT-, MR-, PET-tyyppisten ja muiden kuvajoukkojen
avulla.

• Kynnystys ei ole käytettävissä tämän näkymätyypin yhteydessä.
• Clipping Range on käytettävissä, mutta Cubic Cut -toiminto ei

ole saatavilla tämän näkymätyypin yhteydessä.
HUOMAUTUS: Luu on leikattava pois kuvasta, jotta verisuonia voi-
daan tarkastella TT-kuvissa. Tämä voidaan tehdä kohdassa Op-
tions > 3D Clipping valitsemalla Clipping-vaihtoehto ja säätämällä
sitten näkymässä sijaitsevaa valintakehystä.
 

Edistyneitä kolmiulotteisia näkymätyyppejä koskeva lisävaroitus

Kuvan resoluutiosta, kontrastista ja tietyn potilaan anatomiasta riippuen oleelliset
anatomiset tilat eivät ehkä näy kolmiulotteisessa renderöinnissä, tai ne näkyvät siinä
peitettynä. Kolmiulotteisina hahmonnetut rakenteet on aina tarkistettava kaksiulotteisista
rekonstruktioista tai alkuperäisistä leikkeistä. Jos haluat lisätietoja, katso s. 100.
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6.2.2 Rinnakkainen kaksi- ja kolmiulotteinen näkymä

Yleisiä tietoja

Kaksiulotteisten näkymien keskikohta näkyy kaksiulotteisena sinisenä/keltaisena hiusristikkona
② kaksiulotteisissa rekonstruktioissa tai leikkeissä, kun taas rinnakkaisena näkyy pieni sininen
kolmiulotteinen risti ① (ja kolme akselia) kolmiulotteisessa näkymässä (esim. aktivoitaessa Pan
and Recenter- kuvakepainike tai painettaessa Ctrl-näppäintä vastaavien toimintojen
aktivoimiseksi). Lisää näkymien keskittämisvaihtoehtoja kuvataan kohdassa s. 288.

Kaksiulotteisten näkymien keskikohdan käyttäminen

②

①

Kuva 46 
Pientä sinistä kolmiulotteista hiusristikkoa ① voidaan käyttää seuraavasti:

Vaihtoehdot

Valitse Pan and Recenter -kuvake.

Paina näppäimistön Ctrl-näppäintä ja pidä se painettuna.

HUOMAUTUS: Pieni sininen kolmiulotteinen hiusristikko ① on näkyvissä vain, kun painetaan Ctrl-
näppäintä.
 

Edistyneet kolmiulotteiset näkymät
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6.3 Edistynyt kolmiulotteinen kynnystys
6.3.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Edistyneessä kolmiulotteisessa Advanced 3D Thresholding -kynnystyksessä kynnys
määritetään vuorovaikutteisesti renderöidyn kolmiulotteisen näkymän säädettävillä liukusäätimillä.
Jos haluat lisätietoja 3D Thresholding -ominaisuudesta, katso s. 101.

Kolmiulotteisen kynnystyksen käyttö

Tässä näkymässä voidaan valita sekä Bone- ja Skin-kynnystys että Vessels Highlighting.

Kuva 47 

Vaiheet

1.

Voit ottaa kynnysliukusäätimen käyttöön kolmiulotteisessa näkymäikkunas-
sa valitsemalla Windowing.
HUOMAUTUS: Kaikki kynnysvaihtoehdot eivät ole saatavilla kaikkien näky-
mätyyppien yhteydessä (katso s. 96).
 

2.

Sijoita hiiren osoitin kolmiulotteisessa näkymässä haluamasi liukusäätimen kohdalle:
• Skin-kynnystys muuttaa näkyvää ihon pintaa (esim. Skin-näkymätyypissä).
• Bone-kynnystys muuttaa näkyvää luun ja verisuonten pintaa (esim. Bone/Vessels-nä-

kymätyypissä).
• Vessels Highlighting lisää tai alentaa punaista väritysprosenttia (esim. Bone/Vessels-

näkymätyypissä).

3.

Pidä hiiren ykköspainike painettuna ja siirrä samalla liukusäädintä vasemmalle, jolloin
kynnystys tai korostus vähentyy, tai oikealle, jolloin kynnystys tai korostus lisääntyy.
HUOMAUTUS: Voit poistaa Vessels Highlighting -ominaisuuden (punainen väritys) käy-
töstä asettamalla kynnykseksi 0 %.
 

Rakennepohjainen analyysi ja verisuonten korostus saattaa tuottaa virheellisiä tuloksia,
jos verisuonten korostus on riittämätöntä tai epätarkkaa. Kolmiulotteisessa näkymässä
näkyvä verisuonten korostus on tarkastettava kaksiulotteisissa näkymissä (aksiaaliset,
koronaaliset ja sagittaaliset rekonstruktiot).

Kolmiulotteisen kynnystyksen tehtävät

Kynnystysvaihtoehdot

Skin Voit näyttää haluamasi määrän ihoa säätämällä Skin-kynnystä.

EDISTYNEET KOLMIULOTTEISET OMINAISUUDET
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Kynnystysvaihtoehdot

Bone

Voit näyttää haluamasi määrän luuta ja verisuonten pintaa säätämällä
Bone-kynnystä.
HUOMAUTUS: Bone/Vessels-ominaisuutta säädettäessä säädetään
myös näkyvää verisuonten pinnan määrää.
 

Valitse Vessels Highlighting ja säädä verisuonten punaista korostusta
liukusäätimellä.

Vessels Highlighting Voit näyttää haluamasi määrän verisuonia säätämällä Vessels High-
lighting -ominaisuutta.

HUOMAUTUS: Isojen aivojen kynnystä ei voida säätää Cerebrum-, Cerebrum + Bone Overlay-
ja Cerebrum + Skin Overlay -näkymätyypeissä.
 

Edistynyt kolmiulotteinen kynnystys
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6.4 Edistynyt kolmiulotteinen rajaus
6.4.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Standard 3D -ominaisuuden avulla voit rajata luuta tai ihoa kolmiulotteisessa näkymätyypissä
näkyvällä tavalla. Advanced 3D -ominaisuuden avulla voit sen sijaan rajata isoja aivoja
Cerebrum-, Cerebrum + Skin Overlay- ja Cerebrum + Bone Overlay -näkymätyypeissä
näkyvällä tavalla. Jos haluat lisätietoja, katso s. 96.
Standard 3D- ja Advanced 3D -ominaisuuksien osalta kuution pois rajaaminen ja rajausalue on
määritettävä Viewing Options -valintaikkunassa (katso s. 279). Muita luotuja objekteja ei rajata
pois, ellei käytössä ole Cerebrum-näkymätyyppi.
HUOMAUTUS: Cerebrum-näkymätyypeissä rajauksen avulla syntyvissä tasoissa näkyy valittuna
olevan kuvajoukon sijasta sen kuvajoukon rekonstruktioita, jossa isot aivot alkuaan luotiin.
 

Kuva 48 
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7 PAIKANNUS
7.1 Perustietoja
7.1.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Localization-suunnittelutehtävällä voit määrittää valitulle kuvajoukolle paikantimen ja suorittaa
stereotaktisen paikannuksen. Stereotaktisessa paikannuksessa saadaan päätelinekohtainen
koordinaattijärjestelmä, jossa on mahdollista laskea suunnitellun liikeradan kaariasetukset.

Stereotaktinen paikantaminen tulee suorittaa ennen liikeratojen tai objektien suunnittelua
kuvajoukkoon sekä ennen kuvien yhdistämistä. Muussa tapauksessa kaikki aiemmin
yhdistetyt kuvat poistetaan. Muita aiemmin suunniteltuja liikeratoja ja objekteja ei poisteta,
mutta ne saattavat muuttua. Tämä tapahtuu sen vuoksi, että paikantamisen yhteydessä
tietojoukkoon tehdään muutoksia, esimerkiksi leikkeiden suuntaa saatetaan muuttaa.

Laitteisto

Tarkasta huolellisesti ja säännöllisin väliajoin paikantamislaitteiston tarkkuus.

Paikantaminen on mahdollista vain, jos laitteisto toimii oikein. Jos paikantamislaitteisto on
vioittunut tai vahingoittunut tai jos sauvojen geometria on virheellinen (katso s. 123),
paikantaminen saattaa epäonnistua tai johtaa virheellisiin tuloksiin.

Tuetut kuvat

Kuvatiloja, jotka aiheuttavat kuviin vääristymiä (esim. MR EPI -tietojoukkoja) tai sopimattoman
sauvamarkkerin esityksen (heikon kontrastin vuoksi), ei voida paikantaa.
HUOMAUTUS: s. 58 sisältää lisätietoja kuvatietojen tarkistamisesta.
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7.1.2 Paikannuksen suoritusohje

Yleinen työnkulku

Työnkulku

1. Valitse kuvajoukko (katso s. 108).

2. Valitse paikannin-päätelineyhdistelmä ja paikanna kuvajoukko Assign Localizer... -toi-
minnolla.

3.
Tarkista jokainen päänäkymän leike (valitsemalla yksittäiset leikkeet luettelonäkymästä).
Käytä leikkeiden värikoodausta tarkistusohjeena (katso s. 110).
Siirry seuraavaan suunnittelutehtävään tarkistuksen jälkeen.

Jos leikkeiden paikannus ei onnistunut (katso s. 112):

Työnkulku

1.

Jos haluat ohittaa leikkeet, jotka sijaitsevat paikanninsauvan geometrian takana (ja joita ei
voi siksi paikantaa), valitse soveltuvat leikkeet ja sitten Ignore.
Tämä paikantaa leikkeet niiden lähimpään paikannettuun leikkeeseen nähden olevan si-
jainnin perusteella.

2. Toista paikannusprosessi valitsemalla Localize.

Jos leikkeitä on edelleen paikantamatta (katso s. 113):

Työnkulku

1. Lisää sauvamarkkerit manuaalisesti leikkeisiin, joista ei tunnistettu kaikkia sauvamarkke-
reita, valitsemalla Add New.

2. Toista paikannusprosessi valitsemalla Localize.

3.
Käytä tarvittaessa Position-toimintoa ja muuta niiden sauvamarkkerien paikka, jotka on
tunnistettu epätarkasti tai jotka ovat väärässä paikassa.
Sauvamarkkeri, jolle on saatu heikoin paikannustulos, näkyy keltaisena.

4. Toista paikannusprosessi valitsemalla Localize.

Jos leikkeitä ei voi paikantaa manuaalisesti esim. riittämättömän sauvamarkkerimäärityksen
perusteella (katso s. 112):

Työnkulku

1. Ohita välileikkeet (ellei se ole vasta-aiheista; katso s. 112) Ignore-toiminnolla.

2. Toista paikannusprosessi valitsemalla Localize.

Epäonnistunut paikannus

Jos yhtään leikettä ei paikannettu:

Vaiheet

1. Tarkista määritetty paikannin.

2. Jos valittuna on väärä paikannin, määritä oikea paikannin ja toista paikannus.

3. Jatka ohjeiden mukaisesti, jotka on kuvattu kohdassa s. 106.

Jos oikea paikannin määritettiin eikä leikkeitä voida edelleenkään paikantaa, tarkasta ikkuna-
asetukset ja suorita kahden leikkeen manuaalinen paikannus.

Perustietoja
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Vaiheet

1. Avaa Windowing-valintaikkuna napsauttamalla Advanced Windowing -
painiketta (katso s. 291).

2.
Säädä vasemman- ja oikeanpuoleiset kynnysarvot niin, että kaikki sauvat näkyvät selvästi
ja artefaktoja ei juuri ole.
HUOMAUTUS: Vasemman- ja oikeanpuoleisen kynnysarvon tulee olla yhtä suuria.
 

3. Vahvista asetukset ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

4. Valitse Localize.

Jos oikea paikannin määritettiin eikä leikkeitä voida edelleenkään paikantaa, suorita kahden
leikkeen manuaalinen paikannus.

Vaiheet

1. Vahvista asetukset ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

2. Valitse Localize.

3.
Jos leikkeitä ei voitu paikantaa, valitse yksi leike paikantimen yläosasta ja paikantaa sen
manuaalisesti sijoittamalla markkerisauvat paikoilleen. Tee sama toiselle leikkeelle pai-
kantimen alaosassa.

4. Valitse Localize.

HUOMAUTUS: Jos leikkeiden paikannus ei onnistu vieläkään, ota yhteys Brainlabin
asiakastukeen.
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7.2 Kuvajoukon paikannus
7.2.1 Kuvajoukon valinta ja paikantimen määritys

Yleisiä tietoja

Paikantamisen ensimmäisessä vaiheessa määritetään paikannin. Paikannin määrittää leikejoukon
viitekehyksen (koordinaatiston). S. 115 luetteloi käytettävissä olevat paikantimet.

Kuvajoukon paikannus

Vaiheet

1. Valitse kuvajoukko toimintoalueen Image Sets -
ruudusta.

2. Valitse Assign Localizer...

3.

Valitse Localizer-valintaikkunasta paikantimen
ja päätelineen yhdistelmä. Varmista, että valitset
saman yhdistelmän kuin kuvantamisen aikana
käytettiin. 

4. Paikanna ensimmäinen kuvajoukko valitsemalla OK.

Valitse paikannusta varten oikea paikantimen ja päätelineen yhdistelmä. Jos valitset
virheellisen yhdistelmän (esimerkiksi oikean paikantimen, mutta väärän päätelineen), kaikki
leikkeet paikannetaan oikein, mutta myöhemmin käytettävä koordinaatisto on virheellinen.

3. osapuolelle vienti

No Localizer -vaihtoehto on valittava, jotta tiedot voidaan myöhemmin viedä. Tämä poistaa
alkuperäiseen leikkeiden väliseen etäisyyteen ja paikannuksen tuloksena saatavaan leikkeiden
suuntaan tehdyt muutokset.

Kuvajoukon paikannus
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7.2.2 Paikannuksen tulos

Paikannuksen tilaraportti

Ohjelma paikantaa käytettävissä olevat leikkeet ja näyttää paikannuksen tilaraportin.

Kuva 49 

Vaihe

Avaa päänäyttö valitsemalla OK.

Päänäyttö paikannuksen jälkeen

①

②

④⑤

③

Kuva 50 
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Näkymien selitys

Nro Näkymä Kuvaus

① Luettelo

Leikkeen väri vaihtelee paikannustuloksen mukaan seuraavasti:
• Vihreä: leikkeen paikannus onnistui.
• Keltainen: leike on paikannettu, mutta tarkkuus on heikko yhden tai

usean väärin sijoitetun sauvamarkkerin, heikon kuvanlaadun tai paikanti-
men epätarkan geometrian vuoksi.

• Punainen: Leikkeen paikannus ei onnistunut. Mahdollisia syitä voi olla
useita, esim. liian pieni tunnistettujen sauvojen määrä.

② Päänäkymä

Näyttää luettelonäkymässä valittuna oleva leike. Ohjelmisto osoittaa määri-
tetyn paikantimen ja päätelineen (oikea yläkulma) sekä sen, voitiinko kuva-
leike paikantaa (vasen alakulma).
Sauvamarkkerien värit:
• Vihreä: paikannetut sauvamarkkerit.
• Keltainen: sauvamarkkerit, joiden paikannustulos on heikoin.
• Sininen: ilmaisee, että joidenkin sauvamarkkerien tunnistus epäonnistui.

③ Toimintoalue Muokkaa paikannusta haluamallasi tavalla toimintoja käyttämällä.

④ Suurennettu 

Näyttää päänäkymässä suurennetun näkymän sinisellä
suorakulmiolla rajatusta alueesta. Tätä näkymää käyttä-
mällä voit tutkia paremmin tietyn sauvamarkkerin sijainnin.
Kun haluat suurentaa jonkin toisen alueen, napsauta Move
Magnifier -painiketta ja vedä suorakulmio haluamaasi koh-
taan.
HUOMAUTUS: Suurennettu näkymä siirtyy automaattises-
ti, kun sauvamarkkereita lisätään tai sijoitetaan.
 

⑤ 3D

Kaikkien leikkeestä havaittujen sauvamarkkerien kolmiulotteinen näkymä
Tämän näkymän avulla voit tarkistaa paikantimen sauvojen geometrian ja
tunnistaa leikkeet, jotka sisältävät väärin sijoitettuja sauvamarkkereita.
Sauvamarkkerien tulee muodostaa suora linja.

Paikannuksen tarkistaminen

Tarkista kunkin näkymän sisältö huolellisesti varmistaaksesi, että paikantaminen onnistui.

Tarkista, että jokainen leike on paikannettu oikein, käyttämällä kolmiulotteista näkymää.
Leike on tarkistettava, vaikka ohjelma ilmoittaisi, että leike on paikannettu onnistuneesti
(vihreä pohja luettelonäkymässä). Vaikka sauvat sijaitsisivatkin oikeassa järjestyksessä,
niiden kokonaisgeometria ei siitä huolimatta ehkä ole oikein mahdollisten artefaktojen
vuoksi.

Sauvamarkkerien sijainnit

Jos kanturin kallistusta käytetään TT-kuvauksissa tai jos kuvaus on viisto (MR), kuvaleikkeiden on
leikattava paikantimen sauvojen kanssa kohtisuorassa kulmassa. Hyväksyttävä kanturin kallistus
tai viisto kulma kuvataan kuvausohjeissa.

Suuntauksen muokkaus

Näytetyt paikantimen geometrian kolmiulotteisen suuntauksen ilmaisee näkymien vasemmassa
alareunassa oleva potilaskuvake. Tarvittaessa voit muokata suuntausta.

Kuvajoukon paikannus
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Vaiheet

1. Vie hiiren osoitin potilaskuvakkeen päälle.

2. Pidä hiiren ykköspainike painettuna ja siirrä hiiren osoitinta, kunnes suuntaus on vaadittu.

HUOMAUTUS: Sauvamarkkerien oikea sijoitustapa määräytyy valitun stereotaktisen paikantimen
mukaan.
 

Seuraavat vaiheet

Vaihtoehdot

Jos kuvajoukon paikannus onnistui, jatka myöhempiä suunnitteluvaiheita valitsemalla Naviga-
tor-alueella Go to... tai Next.

Jos kaikkien leikkeiden paikannus onnistui, korjaa paikannus manuaalisesti paikannustoiminnoil-
la (katso s. 112).
HUOMAUTUS: Voit myös jatkaa kohdassa s. 106 kuvatun paikannustyönkulun mukaisesti.
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7.3 Paikannustoiminnot
7.3.1 leikkeiden ohitus

Milloin leikkeitä ohitetaan

Ignore-toiminnolla voit paikantaa leikkeet, joiden sauvamarkkerimääritys on riittämätön. Tämä
käsittää leikkeet, joille ei voida sijoittaa manuaalisesti sauvamarkkereita (katso s. 113). Kun ohitat
nämä leikkeet, leikkeet paikannetaan niiden lähimpään paikannettuun leikkeeseen nähden olevan
suhteellisen sijainnin perusteella.
Ignore-toiminto ei poista leikkeitä paikannuksesta.
HUOMAUTUS: Ignore-toiminto on vasta-aiheinen, jos käytät kuvauksia, joiden aikana potilas
liikkui, minkä seurauksena potilaan anatomia kuvataan epäsäännöllisissä leikkeen sijainneissa.
Ohjelmisto ei kykene tunnistamaan tällaisia epäsäännöllisyyksiä.
 

Tietojoukon ohitetut leikkeet voivat johtaa epätarkkaan paikannukseen, koska
paikannuksessa ei käytetä kaikkia käytettävissä olevia sauvamarkkeritietoja. Käyttäjän on
muistettava paikantaa niin monta leikettä kuin mahdollista, jotta jokaisen leikkeen
paikannustarkkuus olisi mahdollisimman suuri. Ohita vain ne leikkeet, joita ei voi paikantaa
manuaalisesti.

Yksittäisten leikkeiden ohitus

Vaiheet

1. Valitse leike luettelonäkymästä.

2.
Valitse Ignore.
Paikannustulos päivitetään, ja leikkeen väri luettelonäkymässä muuttuu punaisesta/keltai-
sesta harmaaksi.

Useiden peräkkäisten (väli-)leikkeiden ohitus

Vaiheet

1.
Paina näppäimistön VAIHTO-näppäintä ja valitse ensimmäinen ohitettava leike.
Valitse toinen ohitettava leike pitämällä VAIHTO-näppäimen painettuna.

2.
Valitse Ignore. Valitut leikkeet ja kaikki niiden välissä olevat ohitetaan paikannuksessa.
Paikannustulos päivitetään, ja leikkeen väri luettelonäkymässä muuttuu punaisesta/keltai-
sesta harmaaksi.

Paikanninlaitteisto

Paikantaminen on mahdollista vain, jos laitteisto toimii luotettavasti. Jos
paikantamislaitteisto on vioittunut esim. sauvoissa olevien kuplien vuoksi, paikannus ei ole
mahdollista.

Paikannustoiminnot
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7.3.2 Sauvamarkkerien lisäys ja sijoitus

Milloin sauvamarkkereita tulee lisätä tai sijoittaa

Voit lisätä leikkeeseen sauvamarkkerit manuaalisesti, jos ohjelmisto ei kykene paikantamaan
leikettä esimerkiksi tunnistettujen sauvamarkkerien riittämättömän määrän, mikä johtuu esim.
sauvoissa olevista kuplista, kelpaamattomista kuvausparametreista tai T1/T2-painotuksesta.
Voit sijoittaa sauvamarkkerit valittuun kuvaleikkeeseen uudelleen, jos leikettä ei voi paikantaa
väärin tai epätarkasti sijoitettujen sauvamarkkerien vuoksi.

Markkerien lisäys

Vaiheet

1. Valitse haluamasi leike luettelonäkymässä ja valitse Add New.

2. Lisää sauvamarkkeri napsauttamalla leikettä.

3. Hienosäädä markkerin sijaintia tarpeen mukaan napsauttamalla suurennettu näkymää.

4. Jatka tällä tavoin, kunnes tarvittava määrä sauvamarkkereita on lisätty.

HUOMAUTUS: Add New -toiminto poistuu käytöstä, kun riittävä määrä sauvamarkkereita on
lisätty.
 

Sauvamarkkerien sijoitus

Vaiheet

1. Valitse Position.

2. Pidä hiiren ykköspainike painettuna ja vedä valittu sauvamarkkeri vaadittuun kohtaan.

Kuvaleikkeen paikannuksen toisto

Vaihe

Kun olet muokannut sauvamarkkereita manuaalisesti, valitse Localize.

HUOMAUTUS: Ohjelmisto näyttää toimintoalueen alaosassa sanoman, joka ilmaisee, onko
paikannus tarpeen.
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8 STEREOTAKTISET
PAIKANTIMET

8.1 Sauvamarkkerien geometria
8.1.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Sauvamarkkerien määrä ja geometria voivat vaihdella valitun stereotaktisen paikantimen tyypin
(katso s. 108) sekä kuvaustilan ja -suunnan mukaan.
Tämän osion taulukoissa on tietoja eri paikantimien sauvamarkkerien geometriasta.

STEREOTAKTISET PAIKANTIMET
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8.1.2 Brainlab-paikannin

Brainlab-TT-/röntgenpaikannin

Kuvaustila/-suunta Sauvamarkkerin geometria

TT/aksiaalinen

Sauvamarkkerien geometria
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8.1.3 Leksell-paikantimet

Leksellin MR-/TT-koordinaatti-ilmaisimet

Kuvaustila/-suunta Sauvamarkkerin geometria

MR/koronaalinen

MR/sagittaalinen

MR/aksiaalinen (taustalevy
mukaan lukien)

MR/aksiaalinen (ilman tausta-
levyä)

TT/aksiaalinen

STEREOTAKTISET PAIKANTIMET
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8.1.4 Radionics-paikantimet

Radionics BRW-LR

Kuvaustila/-suunta Sauvamarkkerin geometria

TT/aksiaalinen

Radionics UCLF/Luminant

Kuvaustila/-suunta Sauvamarkkerin geometria

TT ja MR / aksiaalinen

MR/koronaalinen

MR/sagittaalinen

Sauvamarkkerien geometria
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Radionics MRIA-2-LF

Kuvaustila/-suunta Sauvamarkkerin geometria

MR/aksiaalinen

MR/koronaalinen

MR/sagittaalinen

STEREOTAKTISET PAIKANTIMET
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8.1.5 Fischer-paikantimet

Fischer, versio A

Kuvaustila/-suunta Sauvamarkkerin geometria

TT/aksiaalinen (yläkiinnitys)

TT/aksiaalinen (alakiinnitys)

Fischer, versio O

Kuvaustila/-suunta Sauvamarkkerin geometria

TT/aksiaalinen (alakiinnitys)

Fischer, versio U

Kuvaustila/-suunta Sauvamarkkerin geometria

TT ja MR / aksiaalinen (etule-
vy mukaan lukien)

Sauvamarkkerien geometria
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Kuvaustila/-suunta Sauvamarkkerin geometria

TT ja MR / aksiaalinen (ei etu-
levyä)
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9 TUETUT
KAARIJÄRJESTELMÄT

9.1 Brainlabin stereotaktinen järjestelmä
9.1.1 Kaarijärjestelmän asetukset

Yleisiä tietoja

iPlanin tukemien asteikkojen S1, S2, S3, S5 ja S6 laajuus rajoittuu kaarijärjestelmän mekaanisten
rajoitusten mukaan.
Kirurgin on taattava kiinnitysjärjestelmien mekaaninen vakaus.
Suosittelemme asteikkojen käyttämistä vain taulukossa osoitetuilla laajuuksilla. Jos kuitenkin
tarvitset suuremman laajuusalueen, ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. 

Suositellut alueet

Asteik-
ko

Sijainti Alue

S1 Millimetriviivain, kiinni-
tetty päärenkaaseen

65P...90A [mm] vasem. sivulle kiinnitykseen
90P...65A [mm] oikealle sivulle kiinnitykseen
90R...65L [mm] eteen kiinnitykseen

S2 Millimetriputki
5R...90L [mm] vasem. sivulle kiinnitykseen
90L...5R [mm] oikealle sivulle kiinnitykseen
5P...90A [mm] eteen kiinnitykseen

S3 Z-pystypalkki 0...85 mm

S5 Kaarikulma 22°...120°

S6 Renkaan kulma 0°...360°

HUOMAUTUS: Asteikkojen käytettävää aluetta voi rajoittaa joko potilaan pää tai muu
kaarijärjestelmän komponentti, esim. hiilikuitutapit.
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Kiinnitysvaihtoehdot

Vaihtoehto Kuva

Vasen sivu

Eteen

Oikea sivu

HUOMAUTUS: Lisätietoja Brainlabin stereotaktisen kaaren säätämisestä on Stereotaktisen
kaaren kliinisessä käyttöohjeessa.
 

Koska Brainlabin paikannin on monikäyttöinen työkalu, jota käytetään myös yhdessä
muiden sovellusten kanssa, esim. radiokirurgiassa, kaaren alue ja paikantimen alue
vaihtelevat. Siksi paikannettavalle alueelle suunniteltuja kohteita ei välttämättä voi käyttää
Brainlabin stereotaktisen kaaren kanssa. Varmista, että kohde on kaaren alueella.
Paikannin on kiinnitettävä niin, että kohde on saavutettavissa, toisin sanoen noin 0...80 mm
paikantimen pohjalevyn yläpuolella.

Brainlabin stereotaktinen järjestelmä
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9.2 Elekta Leksell -mikrostereotaktiajärjestelmät
9.2.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

iPlan tukee seuraavia:
• Leksell-perusmikrostereotaktiakaari
• Leksellin monikäyttöinen stereotaktinen kaari, joka kiinnitetään Leksellin G-

kehyspäärenkaaseen. 
HUOMAUTUS: Leksellin monikäyttöinen stereotaktinen kaari on aktivoituna oletusarvoisesti. Jos
haluat käyttää mieluummin Leksellin perusstereotaktiakaarta, ota yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.
 

Leksellin G-kehyspäärengas

G-kehyspäärengas on suunnattava potilaan päässä niin, että sen poistettava etuosa (kehyksen
etuosa) osoittaa potilaan pään takaosaa kohti.
iPlan ei tue muita suuntia.

TUETUT KAARIJÄRJESTELMÄT
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9.2.2 Leksell-perusmikrostereotaktiakaari

Yleisiä tietoja

Perusstereotaktiakaari on aina kiinnitettävä kaaren kaiverrettuun X-asteikkoon, joka osoittaa
kehyksen oikeaa sivua kohti ja siten potilaan oikealle sivulle. Tämä kiinnitysasento kuvataan
taulukossa.
iPlanin perusstereotaktiakaaren ainoa kiinnityskohta on oikea sivu. Muita kiinnitysvaihtoehtoja ei
tueta.
Vaikka kaaren käänteinen kiinnitys (kaiverrettu X-asteikko osoittaa kehyksen vasemmalle sivulle,
jolloin kaaren X-asteikko täsmää kehyksen X-asteikon kanssa) on mekaanisesti mahdollista ja
edullista tietyissä tapauksissa, iPlan ei tue tätä asentoa.
Lisätietoja on kaaren valmistajan käyttöohjeessa.

Leksell-peruskiinnitys

Vaihtoehto Kuva

Oikea sivu
(X/Y-asteikko, katso nuoli)

Elekta Leksell -mikrostereotaktiajärjestelmät
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9.2.3 Leksellin monikäyttöinen stereotaktinen kaari

Suositellut alueet

Asteikko Alue

X 40...160 mm

Y 25...175 mm

Z 65...160 mm

Kaarikulma 0°...167°

Renkaan kulma 0°...360°

Tietoa kiinnitysasennoista

Leksellin monikäyttöisen stereotaktisen kaaren kiinnitysasento on kaaren sivu, josta X- ja Y-
asteikko voidaan lukea.
Esimerkiksi oikeassa sivuasennossa (katso taulukko) asteikot osoittavat kehyksen ja vastaavasti
potilaan pään oikealle puolelle.

Asento Kommentti

Sagittaalisesti edessä Kaaren Y-asteikko vastaa kehyksen Y-asteikkoa.
Siksi Y-arvo on luettava sagittaalisesti eteen ja taakse kiinnitet-
täessä. Sagittaalisesti takana

Vasen sivu Kaaren X-asteikko vastaa kehyksen X-asteikkoa.
Siksi X-arvo on luettava vasemmalle ja oikealle sivulle kiinnitet-
täessä.Oikea sivu

Leksellin monikäyttöiset kiinnitysvaihtoehdot

Vaihtoehto Kuva

Vasen sivu
(X/Y-asteikko, katso nuoli)

Oikea sivu
(X/Y-asteikko, katso nuoli)
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Vaihtoehto Kuva

Sagittaalisesti edessä
(X/Y-asteikko, katso nuoli)

Sagittaalisesti takana
(X/Y-asteikko, katso nuoli)

Radionics CRW ASL -kaarijärjestelmä
Kaarijärjestelmän asetukset

Suositellut kaarialueet

Asteikko Alue

A-P -100...100 mm

Lateraalinen -100...100 mm

Pystysuuntainen -67...65 mm

Kaarikulma 60°...0°...60°

Renkaan kulma -30°...90°...-30°

Kiinnitysvaihtoehdot

Vaihtoehto Kuva

Anturin alusta edessä tai taka-
na (tapin renkaat ovat vasem-
malta oikealle)

Elekta Leksell -mikrostereotaktiajärjestelmät
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Vaihtoehto Kuva

Anturin alusta vasemmalla tai
oikealla sivulla (tapin renkaat
ovat edestä taakse)
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9.3 Fischer Leibinger -kaarijärjestelmä
9.3.1 Kaarijärjestelmien laajuudet

Yleisiä tietoja

iPlan mahdollistaa mekaaniset rajoitukset ja takaa Fischer Leibinger ZD -kaarijärjestelmän
kokonaisvakauden rajoittamalla asteikkojen säädettäviä laajuusalueita. 
Siksi mahdollisten asetusten alue on rajoittunut verrattuna kaarijärjestelmään. iPlan tukee
taulukossa esitettyjä laajuuksia. 
Jos kuitenkin tarvitset suuremman laajuusalueen, ota yhteyttä Brainlabiin.

Suositellut alueet

Asteikko Sijainti Alue

A1 Suorakulmainen rumpuakseli 0...65 mm

A2 Suorakulmainen rumpuakseli 20...0 mm

B1 Kiinnityskisko 0...75 mm

B2 Kiinnityskisko 75...0 mm

C Suorakulmainen rumpu 0 mm... 105 mm

D1 Rumpuakseli 0°... 360°

E Kaari 20°... 110°

Fischer Leibinger -kaarijärjestelmä
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9.3.2 Kaarijärjestelmän asetukset: yläkiinnitys

Kaaren asetusmoduulin asteikko

Seuraavassa taulukossa näkyy stereotaktisten koordinaattiakselien ja kaaren asetusmoduulien
(asteikkojen) välinen suhde yläkiinnityksessä:

ZD-kaaren asento
päärenkaassa

Stereotaktiset koordinaat-
tiakselit

ZD-asetusmoduulin vastaava asteikko

0°, etupuoli
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A1 (A2)

90°, oikea sivu
+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B1 (B2)

180°, takasivu
+X (-X)
+Y (-Y)

B1 (B2)
A2 (A1)

270°, vasen sivu
+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B2 (B1)

Kiinnitysvaihtoehdot

Seuraavassa taulukossa esitetään yläkiinnitysvaihtoehdot:

Vaihtoehto Kuva

270°, vasen sivu

90°, oikea sivu

0°, etupuoli
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Vaihtoehto Kuva

180°, takasivu

Fischer Leibinger -kaarijärjestelmä
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9.3.3 Kaarijärjestelmän asetukset: alakiinnitys

Kaaren asetusmoduulin asteikko

Seuraavassa taulukossa näkyy stereotaktisten koordinaattiakselien ja kaaren asetusmoduulien
(asteikkojen) välinen suhde alakiinnityksessä:

ZD-kaaren asento
päärenkaassa

Stereotaktiset koordinaat-
tiakselit

ZD-asetusmoduulin vastaava asteikko

0°, etupuoli
+X (-X)
+Y (-Y)

B1 (B2)
A1 (A2)

90°, oikea sivu
+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B2 (B1)

180°, takasivu
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A2 (A1)

270°, vasen sivu
+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B1 (B2)

Kiinnitysvaihtoehdot

Seuraavassa taulukossa esitetään alakiinnitysvaihtoehdot:

Vaihtoehto Kuva

270°, vasen sivu

90°, oikea sivu

0°, etupuoli
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Vaihtoehto Kuva

180°, takasivu

Fischer Leibinger -kaarijärjestelmä
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10 AC/PC-PAIKANNUS
10.1 Perustietoja
10.1.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

AC/PC Localization -toiminnolla voidaan määrittää AC/PC-järjestelmä, jonka rajaavat
• sagittaalinen keskitaso
• kohdat, joissa commissura anterior, eli isoaivojen anteriorinen kommissuura (Anterior

Commissure = AC), ja commissura posterior, eli isoaivojen posteriorinen kommissuura
(Posterior Commissure = PC), leikkaavat sagittaalisen keskitason kanssa.

Milloin AC/PC-paikannus on tarpeen?

AC/PC localization on suoritettava
• potilaan suuntaamiseksi oikein, jolloin sitä käytetään rekonstruoitujen näkymien (esim.

aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen) kohdistamiseen kaikissa tulevissa
suunnittelutehtävissä

• liikeratasuunnitteluun, joka perustuu määritettävissä oleviin AC/PC-koordinaatteihin
• Schaltenbrand–Wahren-pohjaisten aivojen atlaskuvien täsmäyttämiseen potilaan kuvien

kanssa. 

AC/PC-PAIKANNUS

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 135



10.1.2 AC/PC-paikannustoiminnot

Päänäyttö

Kuva 51 

Käytettävissä olevat toiminnot

Toiminto Kuvaus Katso

Set AC/PC Sys-
tem -toiminto Määritä ja säädä AC/PC-vertailujärjestelmä kuvajoukossa Sivu 137

Discard AC/PC
System -toimin-
to

Poista määrittämäsi AC/PC-vertailujärjestelmä Sivu 138

Find AC -toi-
minto Etsi AC:n sijainti keskittämällä se näkymään

Sivu 138

Find PC -toi-
minto Etsi PC:n sijainti keskittämällä se näkymään

Points visible -
toiminto Näytä tai piilota AC- ja PC-pisteet kuvanäkymissä

Planes visible -
toiminto Näytä tai piilota AC/PC-järjestelmän tasot kuvanäkymissä

Perustietoja
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10.2 AC/PC-paikannuksen suorittaminen
10.2.1 AC/PC-järjestelmän määritys

AC/PC-järjestelmän määritys

Vaiheet

1.

Napsauta Slice and Image Set Selection -painiketta ja valitse kuvajoukko, jo-
hon AC/PC-järjestelmä sijoitetaan.
HUOMAUTUS: AC/PC-järjestelmä voidaan määrittää vain yhteen kuvajouk-
koon. Jos olet jo suorittanut AC/PC-paikannuksen ja valinnut sen jälkeen toisen
yhdistämättömän kuvajoukon paikannuksen suorittamista varten, ohjelmisto ky-
syy, haluatko hylätä edellisen AC/PC-paikannuksen.
 

2.

Napsauta toimintoalueella Set AC/PC system -painiketta. 
AC/PC-oletusjärjestelmä tulee nyt näkyviin kuvanäkymissä (katso s. 137), ja sitä voidaan
muokata tarpeen mukaan (s. 138).
HUOMAUTUS: Jos olet aiemmin muokannut AC/PC-järjestelmää, näyttöön tulee oletus-
arvon sijaan muokattu järjestelmä.
 

Näytetty AC/PC-järjestelmä

③

① ②

③

②①

Kuva 52 

AC/PC-PAIKANNUS

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 137



Nro Kuvaus

① AC- ja PC-pisteet

② AC/PC-järjestelmän tasot (merkitty vihreillä viivoilla)

③ AC- ja PC-pisteiden etäisyys toisistaan

AC/PC-järjestelmän muokkaus

Kun olet määrittänyt AC/PC-järjestelmän, voit säätää AC/PC-pisteet ja -tasot kuvanäkymissä ja
sijoittaa AC/PC-järjestelmän uudelleen tarpeen mukaan.

Vaiheet

1.
Varmista, että Set AC/PC system -painike on aktiivinen (näkyy keltaisena).
HUOMAUTUS: Jos poistat Set AC/PC system -painikkeen käytöstä, AC/PC-järjestelmä
näkyy edelleen kuvanäkymissä, muttet voi muuttaa sen sijaintia.
 

2.

Vie hiiren osoitin AC/PC-järjestelmän päälle jossain kuvanäkymässä.
Se AC/PC-järjestelmän osa, jota voi säätää, näkyy keltaisena. Tämä määräytyy hiiren
osoittimen paikan mukaan. Hiiren osoitin osoittaa myös käytettävissä olevan säädön
(kierto tai kääntö).

3.

Napsauta hiiren osoitinta ja vedä AC/PC-järjestelmä uuteen paikkaan.
Voit säätää järjestelmää useilla tavoilla. Voit esimerkiksi säätää tasoja joko kiertämällä nii-
tä (hiiren symboli näkyy käyränä nuolena) tai vetämällä tasoa ylöspäin, alaspäin, vasem-
malle tai oikealle (hiiren symboli näkyy suorana nuolena).
Kun säädät vertailujärjestelmää,
• kuvanäkymien suunta muuttuu säädetyn AC/PC-järjestelmän sijainnin mukaan
• toimintoalueen AC/PC-etäisyys päivittyy.

Näkymäasetukset

Vaihtoehdot

Keskitä näkymä uudelleen AC-pisteeseen napsauttamalla Find AC -painiketta.

Keskitä näkymä uudelleen PC-pisteeseen napsauttamalla Find PC -painiketta.

Voit näyttää tai piilottaa AC- ja PC-pisteet kuvanäkymissä valitsemalla Points visible -valinta-
ruudun tai poistamalla sen valinnan.

Voit näyttää tai piilottaa AC/PC-järjestelmän tasot kuvanäkymissä valitsemalla Planes visible -
valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.
HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Set AC/PC system -painike on poistet-
tu käytöstä. Jos Set AC/PC system on aktivoitu, tasot näkyvät aina.
 

AC/PC-järjestelmän poisto

Vaihe

Valitse Discard AC/PC System.
Kuvanäkymät palautetaan alkuperäiseen kuvaussuuntaan.

AC/PC-paikannuksen suorittaminen
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11 REKISTERÖINTI-
PISTEIDEN SUUNNITTELU

11.1 Perustietoja
11.1.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Registration Points -suunnittelutehtävän avulla voit suunnitella rekisteröintipisteet, jotta voit
myöhemmin suorittaa markkeripohjaisen kuvien yhdistämisen sekä rekisteröidä potilaan
käyttämällä Brainlabin cranial/ENT-navigointiohjelmistoa. 
Voit lisätä valittuihin kuvajoukkoihin pisteitä manuaalisesti, tai voit suorittaa automaattisen
markkerien tunnistuksen, jolloin kuvissa valmiiksi olevat rekisteröintimarkkerit tunnistetaan
automaattisesti.

Rekisteröintipisteiden tyypit

Voit suunnitella seuraavanlaisia rekisteröintipisteitä:
• Merkintäpisteet: anatomiset tai ulkoiset (esim. lastat, nenän tyvi, ruuvi-implantit)
• Rengasmarkkerit: kuvajoukossa näkyvät rengasmaiset markkerit
• Pallomarkkerit: kuvajoukossa näkyvät pallomaiset markkerit.

Rekisteröintimarkkerien sijoitus

Saat navigoinnin aikana parhaat markkerien/merkintäpisteiden rekisteröintitulokset varmistamalla,
että markkerit sijoitetaan potilaaseen seuraavien ohjeiden mukaisesti:
• Älä aseta markkereita hyvin lähelle toisiaan. Jaa ne tasaisesti koko pään alueelle.
• Älä aseta markkereita symmetrisesti (älä aseta niitä samaan linjaan tai muodosta niillä

symmetristä kuviota).
• Vältä alueita, joilla on löysää ihoa (jotta iho ei liiku).

REKISTERÖINTIPISTEIDEN SUUNNITTELU

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 139



11.1.2 Rekisteröintipisteisiin liittyvät toiminnot

Päänäyttö

Kuva 53 

Toimintojen yleiskuvaus

Toiminto Kuvaus Katso

Marker Type

Valitse suunniteltavan rekisteröintipisteen tyyppi:
Sivu 141

• Landmark: määritä manuaalisesti.

• Donut Marker: jos kuvajoukko sisältää rengasmaisia markke-
reita, ohjelmisto käyttää niiden tunnistukseen puoliautomaattis-
ta menetelmää.

Sivu 143

• Sphere Marker: jos kuvajoukko sisältää pallomaisia markkerei-
ta, ohjelmisto tunnistaa ne automaattisesti. Sivu 147

Auto-Detect Pallomarkkerien automaattinen tunnistus. Sivu 147

Parameters... Määritä parametrit automaattista markkerien tunnistusta varten
(käytettävissä vain pallomarkkereita käytettäessä). Sivu 145

Luetteloruutu
Tuo näyttöön kuvajoukkoon lisätyt rekisteröintipisteet. Valitsemal-
la tämän voit muokata rekisteröintipisteiden näkyvyyttä, väriä ja
ominaisuuksia.

Sivu 152

New Point... Lisää rekisteröintipisteet kuvajoukkoon manuaalisesti. Sivu 141

Remove Poista rekisteröintipisteet kuvajoukosta. Sivu 149

Position Säädä rekisteröintipisteiden sijaintia kuvajoukossa. Sivu 149

Perustietoja
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11.2 Pisteiden suunnittelu
11.2.1 Merkintäpisteiden lisäys manuaalisesti

Yleisiä tietoja

Tässä osassa kuvataan uusien rekisteröintipisteiden lisääminen aktiivisena olevaan
kuvaleikkeeseen. Tämän toiminnon avulla voit määrittää ulkoisia tai anatomisia potilaan
merkintäpisteitä.

Merkintäpisteiden lisäys

Vaiheet

1. Valitse avattavasta Marker Type -luettelosta Landmark.

2. Valitse New Point... ja avaa Properties-valintaikkuna (katso s. 65).

3.
Kirjoita Name-kenttään pisteen nimi.
HUOMAUTUS: Jos et nimeä pistettä, sen nimenä luettelossa näkyy Landmark, jonka jäl-
jessä on järjestysnumero.
 

4. Valitse Select Color -välilehti ja sitten uuden pisteen väri.

5. Vahvista asetukset ja lisää piste toimintoalueen luetteloon valitsemalla OK.

6. Sijoita piste napsauttamalla suoraan haluamaasi kohtaa kuvassa kaksi- tai kolmiulottei-
sessa näkymässä.

Tarkista suunnitellut merkintäpisteet kaksiulotteisissa näkymissä.

Näkyvissä olevat merkintäpisteet

Luettelosta valittu merkintäpiste näkyy ympyröitynä kuvanäkymissä.
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Kuva 54 

Pisteiden suunnittelu
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11.2.2 Rengasmarkkerien määritys

Yleisiä tietoja

Tässä osassa kuvataan potilaaseen ennen kuvausta kiinnitettyjen ja sen vuoksi kuvajoukossa
näkyvien rengasmarkkerien tunnistus.
Rengasmarkkerit ovat useita tiloja tukevia, kuvauksenaikaisia markkereita, joita käytetään
kuvaohjatuissa leikkauksissa. Tällaisia markkereita ovat esimerkiksi IZI Medical Productsin
markkerit sekä muut muodoltaan ja mittasuhteiltaan samanlaiset markkerit.
Voit käyttää puoliautomaattista tunnistusominaisuutta, jos haluat, että napsauttaessasi lähellä
markkerin keskikohtaa ohjelmisto sijoittaa pisteen täsmälleen markkerin keskelle.

Rengasmarkkerien lisäys

Vaiheet

1. Valitse avattavasta Marker Type -luettelosta Donut Marker. 

2. Valitse New Point... ja avaa Properties-valintaikkuna (katso s. 65).

3.
Kirjoita Name-kenttään pisteen nimi.
HUOMAUTUS: Jos et nimeä pistettä, sen nimenä luettelossa näkyy sana Donut Marker,
jonka jäljessä on järjestysnumero.
 

4. Valitse Select Color -välilehti ja sitten uuden pisteen väri.

5. Vahvista asetukset ja lisää piste toimintoalueen luetteloon valitsemalla OK.

6. Napsauta rengasmarkkeria kaksi- tai kolmiulotteisessa näkymässä. Piste siirtyy auto-
maattisesti rengasmarkkerin keskelle.

Tarkista suunnitellut rengasmarkkerit kaksiulotteisissa näkymissä.
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Näkyvissä olevat rengasmarkkerit

Luettelosta valittu rengasmarkkeri näkyy ympyröitynä kuvanäkymissä.

Kuva 55 

Keskitetyt rengasmarkkerit

Käytä aksiaalista, koronaalista ja sagittaalista näkymää varmistaessasi, että piste on sijoitettu
keskelle rengasmarkkeria.

① ②

Kuva 56 

Nro Kuvaus

① Rengasmarkkerin keskelle sijoitettu piste kaksiulotteisessa näkymässä

② Piirretty kuva rengasmarkkerin keskelle sijoitetusta pisteestä

HUOMAUTUS: Voit sijoittaa rengasmarkkerit manuaalisesti (katso s. 149), jos haluat hienosäätää
sijainteja.
 

Pisteiden suunnittelu
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11.2.3 Pallomarkkerien tunnistusparametrien määritys

Yleisiä tietoja

Käyttäessäsi automaattista pallomarkkerien tunnistusta (katso s. 147) voit käyttää Parameters-
toimintoa, jonka avulla voit mukauttaa tunnistuksen edellyttämiä raja-arvoja ja tarkkuusarvoja. 
Tästä ominaisuudesta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun halutaan estää tiheydeltään
pallomarkkerien kanssa samanlaisten luurakenteiden tunnistus ja näyttäminen rekisteröintipisteinä
kuvajoukossa.
HUOMAUTUS: Parameters-painike on käytettävissä vain, jos toimintoalueen avattavasta
luettelosta on valittu Sphere Marker.
 

Tietoja parametreista

Parametri Kuvaus

Threshold

Määrittää, kuinka hyvin ohjelmisto erottaa kuvien pallomarkkerit tavallises-
ta solu- tai luukudoksesta. Kun sopiva raja-arvo on määritetty, markkerit
näkyvät valkoisina palloina.
TT-markkerit
• Tiheystiedot ilmaistaan käyttäen kansainvälisiä Hounsfieldin yksiköitä.
• Suositeltu alue on 1 200–1 800.

MR-markkerit
• Tiheystiedot ilmaistaan käyttäen harmaan tason arvoja.
• Suositeltu alue määräytyy kuvajoukon ja kuvantamislaitteen valmistajan

mukaan.
HUOMAUTUS: Näitä asetuksia tulee muuttaa vain, jos yhtään pallomark-
keria ei tunnisteta.
 

Tolerance 

Määrittää, kuinka paljon pallomarkkerin muoto voi poiketa oletusarvosta,
jotta ohjelmisto voi yhä tunnistaa sen.
• Kun toleranssiarvona on pieni arvo, pallonmuotoiset objektit tunniste-

taan.
• Mitä enemmän toleranssiarvoa suurennetaan, sitä paremmin ellipsin-

muotoiset objektit voidaan tunnistaa.
HUOMAUTUS: Ohjelmiston oletusarvona on keskisuuri toleranssiarvo.
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Parametrien määritys

Kuva 57 

Vaiheet

1. Avaa Parameters-valintaikkuna valitsemalla toimintoalueessa Parameters...

2.

Määritä tarvittavat raja-arvot ja säädä toleranssia Tolerance-liukusäätimellä.
HUOMAUTUS: Määrittämäsi raja-arvo on voimassa vain aktiivisena olevassa istunnossa.
Jos haluat, että määrittämäsi arvo on voimassa kaikissa iPlan-istunnoissa, poista Initiali-
ze with estimated threshold -valintaruudun valinta. Jos Initialize with estimated thres-
hold -valintaruutu on valittuna, ohjelmisto laskee arvon automaattisesti, kun ohjelmisto
käynnistetään seuraavan kerran.
 

3. Ota arvot käyttöön kaikissa suunnitelman kuvajoukoissa valitsemalla OK.

Pisteiden suunnittelu
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11.2.4 Pallomarkkerien automaattinen tunnistus

Yleisiä tietoja

Tässä osassa kuvataan potilaaseen ennen kuvausta kiinnitettyjen ja sen vuoksi kuvajoukossa
näkyvien pallomarkkerien automaattinen tunnistus.

Markkerien tunnistus

Vaiheet

1. Valitse avattavasta Marker Type -luettelosta Sphere Marker.

2. Säädä tarvittaessa tunnistusparametreja (katso s. 145).

3.

Määritä pallomarkkerien automaattinen tunnistus ja näyttäminen valitsemalla Auto-De-
tect.
Kaikki tunnistetut pallomarkkerit näytetään kuvanäkymissä ja lisätään toimintoalueen luet-
teloon Sphere Marker -nimisinä.

Tarkista automaattisesti tunnistetut pallomarkkerit kaksiulotteisissa näkymissä.

Jos pallomarkkereita ei tunnisteta

Jos pallomarkkereita ei tunnisteta automaattisesti, syynä saattaa olla jompikumpi seuraavista:
• Pallomarkkereita ei ole kiinnitetty potilaaseen ennen kuvausta.
• Tunnistusparametreja on säädettävä.

HUOMAUTUS: Pallomarkkereiksi voidaan tunnistaa myös muita rakenteita. Tarkista sen vuoksi
markkerit aina, kun automaattinen tunnistus on päättynyt, ja poista mahdolliset virheellisesti
tunnistetut rakenteet.
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Näkyvissä olevat pallomarkkerit

Luettelosta valittu pallomarkkeri näkyy ympyröitynä kuvanäkymissä.

Kuva 58 

Keskitetyt pallomarkkerit

Voit tarkistaa tunnistetut pallomarkkerit aksiaalisessa, koronaalisessa ja sagittaalisessa
näkymässä.

① ②

Kuva 59 

Nro Kuvaus

① Pallomarkkerin keskelle sijoitettu piste kaksiulotteisessa näkymässä

② Piirretty kuva pallomarkkerin keskelle sijoitetusta pisteestä

HUOMAUTUS: Voit sijoittaa pallomarkkerit manuaalisesti (katso s. 141), jos markkerien
automaattinen tunnistus ei onnistu tai jos markkerit on sijoitettu väärin.
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11.2.5 Muita toimintoja

Rekisteröintipisteiden sijoitus muihin kuvajoukkoihin

Jos haluat suorittaa markkeripohjaisen kuvien yhdistämisen (katso s. 164), sinun on valittava
toinen kuvajoukko ja sijoitettava rekisteröintipisteet edellä kuvatulla tavalla.

Vaiheet

1.

Valitse Slice and Image Set Selection -painike ja valitse haluamasi kuva-
joukko Set Selection -valintaikkunassa.
HUOMAUTUS: Valitse leike, jonka tietojen tarkkuus on sama kuin ensimmäi-
sessä kuvajoukossa, jotta voit helposti sijoittaa rekisteröintipisteiden toisen ri-
vin samankaltaisiin anatomisiin rakenteisiin.
 

2. Vahvista valinta ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

3. Lisää rekisteröintipisteet kuvaleikkeeseen (katso merkintäpisteiden osalta s. 141, rengas-
markkerien osalta s. 143 ja pallomarkkerien osalta s. 145).

Pisteiden poistaminen

Vaiheet

1. Valitse nimetty piste luettelosta.

2. Valitse Remove.

Pisteiden sijoitus

Vaiheet

1. Valitse Position.

2.
• Valitse piste kuvasta hiiren osoittimella ja vedä piste uuteen sijaintiin tai
• Napsauta uutta sijaintia kuvanäkymässä.

Pisteiden etsintä

Vaihe

Valitse piste luettelosta ja napsauta suurennuslasikuvaketta (Position-painikkeen oi-
kealla puolella).
Piste näkyy nyt näkymän keskellä.
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12 KUVIEN YHDISTÄMINEN
12.1 Perustietoja
12.1.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Image Fusion -toiminnon avulla voit yhdistää sekä samantyyppisiä että erityyppisiä (TT, MR, PET,
SPECT) kuvajoukkoja, joita voi olla kaksi tai enemmän. 
Kun kaksi kuvajoukkoa on yhdistetty, kaikki toisessa kuvajoukossa suunniteltu sisältö (esimerkiksi
objektit ja liikeradat) näkyy myös toisessa kuvajoukossa.

Kuvien yhdistämistavat

Yhdistämistapa Kuvaus

Automatic Kuvat yhdistetään kuvajoukkojen yhteiset rakenteet tunnistavan yh-
teisten tietojen algoritmin avulla.

Frame of Reference
Saman kuvantamisistunnon aikana saadut kuvajoukot yhdistetään
automaattisesti DICOM-viitekehystunnisteen ”Frame of Reference”
(viitekehys) perusteella.

Manual Kaksi kuvajoukkoa voidaan yhdistää manuaalisesti hiiren avulla.

Registration Point Kuvat yhdistetään kuviin määritettyjen rekisteröintimarkkeriparien pe-
rusteella.

Volumetric Information Kuvajoukot yhdistetään kuvajoukkojen samojen tilavuusparametrien
perusteella.

KUVIEN YHDISTÄMINEN
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12.1.2 Kuvien yhdistämisen toiminnot

Päänäyttö

Kuva 60 

Toimintojen yleiskuvaus

Toiminto Kuvaus Katso

Luetteloruutu Näyttää yhdistettävissä olevat kuvaparit. Sivu 153

New Pair... Määritä uudet yhdistettävissä olevat kuvaparit tai muokkaa
aiemmin määritettyjä. Sivu 153

Reset Palauttaa kuvien yhdistämisen siten, että kuvajoukot palaute-
taan kuvantamislaitteen määrittämiin alkuperäisiin sijainteihin. Sivu 159

Liukusäädin Säädä kuvaparin sinistä/kullanruskeaa kerrosta. Sivu 155

Coarse-säätö Yhdistä kuvat manuaalisesti siten, että teet karkeita säätöjä. Sivu 162

Fine-säätö Yhdistä kuvat manuaalisesti siten, että teet tarkkoja säätöjä. Sivu 163

Auto Fusion Aloita automaattinen yhdistäminen. Sivu 159

Modify ROI... Valitse kohdealue algoritmia varten, jotta automaattisen yhdis-
tämisen tulos on paras mahdollinen. Sivu 157

Show Fusion ROI Näytä kuvanäkymissä määritetyn kohdealueen näyttävä ke-
hys. Sivu 158

Fuse Points Aktivoi rekisteröintipisteiden avulla tehtävä kuvien yhdistämi-
nen. Sivu 164

Alternatives Näytä vaihtoehtoiset tulokset, jos suoritit yhdistämisen rekiste-
röintipisteiden perusteella. Sivu 164

Perustietoja
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12.2 Kuvien valitseminen yhdistämistä varten
12.2.1 Yhdistettävät parit

Yleisiä tietoja

Kun aloitat Image Fusion -suunnittelutehtävän, yhdistettävissä olevat kuvaparit näkyvät
toimintoalueessa olevassa luettelossa.
• Jos kuvaparin vasemmalla puolella olevassa valintaruudussa on sininen valintamerkki, kuvat

on jo yhdistetty.
• Jos kuvaparin vasemmalla puolella olevassa valintaruudussa on harmaa valintamerkki, kuvat

on yhdistetty viitekehystunnisteen tai volumetristen tietojen perusteella. Tämä edellyttää
seuraavia toimia:
- Yhdistäminen on tarkistettava visuaalisesti.
- Yhdistäminen on vahvistettava valitsemalla valintaruutu.

HUOMAUTUS: Lisätietoja yhdistettävissä olevista oletusarvoisista pareista ja niiden teknisestä
taustasta saat ottamalla yhteyden Brainlabin asiakastukeen.
 

Yhdistettävän parin vaihtaminen

Voit vaihtaa oletusarvoisesti yhdistettäväksi valitun parin.

Kuva 61 

Vaiheet

1. Avaa New Fusion Pair -valintaikkuna valitsemalla toimintoalueessa New Pair...

2. Valitse First Image Set -kohdasta kuvien yhdistämisen perustana käytettävä suuntaus-
joukko.

3. Valitse Second Image Set -kohdasta kuvajoukko, jota muokataan kuvien yhdistämisen
aikana siten, että se vastaa suuntausjoukkoa.

4. Vahvista valitut kuvajoukot valitsemalla OK.
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Yhdistettävien parien käytettävyys

Jos kuvajoukkojen yhdistelmä ei ole mahdollinen tai jos valitut kuvajoukot on jo yhdistetty, OK-
painike ei ole käytettävissä.
Tässä tapauksessa voit valita yhdistämistä varten eri kuvaparin tai peruuttaa valitun parin
yhdistämisen Reset-toiminnolla.

Kuvien valitseminen yhdistämistä varten
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12.3 Kuvien näytön optimointi
12.3.1 Kuvan kontrastin säätö

Yleisiä tietoja

Kuvajoukot erotetaan toisistaan seuraavasti:
• Ensimmäinen kuvajoukko näkyy sinisenä.
• Toinen kuvajoukko näkyy kullanruskeana.

Voit helpottaa vertailua säätämällä valittujen kuvajoukkojen kirkkautta toimintoalueen
liukusäätimellä.

Kirkkauden säätäminen

Kuva 62 

Vaihtoehdot

• Voit pienentää toisen kuvajoukon (kullanruskea) kirkkautta vetämällä liukusäädintä vasemmal-
le.

• Voit pienentää ensimmäisen kuvajoukon (sininen) kirkkautta vetämällä liukusäädintä oikealle.

Voit näyttää vain kuvajoukon ääriviivat valitsemalla kuvajoukkoa vastaavan Edges-valintaruu-
dun.

Esimerkki yhdistämisnäkymästä

① ②

Kuva 63 

Nro Kuvaus

① Kullanruskea/sininen vakionäyttö

② Näyttö, jossa kullanruskeaa vastaava Edges-valintaruutu on valittuna
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12.3.2 Kuvan ikkuna-asetusten säätö

Yleisiä tietoja

Voit määrittää ikkunoiden lisäasetukset erikseen kummallekin kuvajoukolle (kullanruskea ja
sininen). Määritä lisäasetuksia, kun haluat, että kuvajoukot voidaan erottaa toisistaan
mahdollisimman selvästi.

Ikkuna-asetusten säätö

Kuva 64 

Vaiheet

1. Avaa Windowing Blue- ja Windowing Amber -välilehdet napsauttamalla
työkalurivin Advanced Windowing -painiketta.

2. Tee ikkunointiasetuksiin haluamasi muutokset (katso s. 291).

3. Ota asetukset käyttöön valituissa kuvissa valitsemalla OK.

Kuvien näytön optimointi
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12.4 Kuvien yhdistäminen
12.4.1 Yhdistettävän alueen määrittäminen

Yleisiä tietoja

Kun aloitat Image Fusion -suunnittelutehtävän, voit ehkä käyttää oletusarvoisesti määritettyä
yhdistettävää aluetta sellaisenaan.
Tarkista ennen automaattisen yhdistämisen suorittamista (katso s. 159) yhdistämiseen
käytettävän kuvan kohdealue ja tee siihen mahdolliset muutokset Modify ROI... -toiminnolla.
Määritä kohdealue, joka on riittävän suuri, jotta kaikki hoidon edellyttämät rakenteet sisältyvät
siihen. Rajaa kuitenkin tarpeettomat rakenteet kohdealuekehyksen ulkopuolelle. 
Ohjelmisto pyrkii sen jälkeen saamaan kohdealueelle parhaan tarkkuuden käyttämällä perustana
määritettyä aluetta.

Kehyksen sisäpuolella oleva alue yhdistetään tarkasti, kun taas kehyksen ulkopuolelle
jäävää aluetta ei yhdistetä yhtä tarkasti.

Yhdistämisen kohdealueen muokkaaminen

①

Kuva 65 

Vaiheet

1. Avaa Modify ROI -valintaikkuna valitsemalla toimintoalueessa Modify ROI...

2. Valitse Adjust Fusion Region -painike työkaluriviltä ja vie hiiri kuvanäkymäs-
sä kehykseen ①.

3. Säädä kehystä siten, että yhdistämisen perustana käytettävä alue jää sen sisäpuolelle.

4. Vahvista yhdistettävä alue valitsemalla OK.
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Kohdealueen näyttäminen

Voit näyttää määritetyn kohdealueen kuvanäkymissä.

①

Kuva 66 

Vaihe

Valitse toimintoalueen Show Fusion ROI -valintaruutu. Määritetyn kohdealueen ympärillä oleva
kehys ① näkyy kaikissa kuvanäkymissä.

HUOMAUTUS: Kohdealuetta voi muokata vain Modify ROI... -toiminnolla. 
 

Kuvien yhdistäminen

158 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



12.4.2 Automaattinen yhdistäminen

Yleisiä tietoja

Kun aktivoit automaattisen yhdistämisen, ohjelmisto yhdistää valitut kuvajoukot kummallekin
kuvajoukolle yhteisten anatomisten rakenteiden perusteella.
Ohjelmisto siirtää ja kiertää kuvajoukkoa, kunnes se vastaa suuntauskuvajoukkoa (Fusion
Creation -valintaikkunan First Image Set -kohdassa valittua kuvajoukkoa). Samankaltaisuus
määräytyy yhteisten tietojen mukaan, eivätkä siihen vaikuta vaihtelut kuvaleikkeiden
kirkkaudessa. Automaattinen kuvien yhdistäminen soveltuu hyvin erilaisille kuvatilojen
yhdistelmille.

Parhaan tuloksen saaminen

Parhaan yhdistämistuloksen saat
• yhdistämällä eri kuvatilojen kuvia
• yhdistämällä kuvajoukkoja, joilla on eri kontrasti, kuten T1- ja T2-painotettuja magneettikuvia.

Yhdistämisen aktivointi

Vaiheet

1. Määritä ennen automaattisen yhdistämisen aloittamista alue, jolla yhdistämisen tarkkuu-
den on oltava suurin, Modify ROI... -toiminnolla.

2.
Aktivoi automaattinen kuvien yhdistäminen valitsemalla Auto Fusion. 
Ohjelmisto yhdistää nyt kuvat.

Yhdistämisen palauttaminen

Vaihe

Jos olet yhdistänyt kuvia ja haluat palauttaa kuvat takaisin kuvantamislaitteen alkuperäiseen
koordinaatistoon, valitse Reset.

Automaattisen yhdistämisen suorittaminen uudelleen

Jos automaattisen yhdistämisen tulos ei ole tyydyttävä, valitse uudelleen Modify ROI... ja
muokkaa yhdistettävää aluetta siten, että kaikki hoidon edellyttämät rakenteet sisältyvät
alueeseen.
HUOMAUTUS: Voit myös parantaa automaattisen yhdistämisen tulosta yhdistämällä kuvat ja
tekemällä tietyt perussäädöt ensin manuaalisesti.
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12.4.3 Viitekehykseen perustuva yhdistäminen

Yleisiä tietoja

Jos kuvaparit on kuvattu saman istunnon aikana, ohjelmisto tunnistaa tiedonsiirron aikana
DICOM-viitekehystunnisteen (Frame of Reference, FoR) perusteella, että kuvajoukot käyttävät
samaa kuvantamislaitteen luomaa koordinaatistoa.
Kun iPlan on ladannut tiedot, kuvajoukot yhdistetään tilapäisesti.

Kuvaparien tunnistaminen viitekehystunnisteen perusteella

①

Kuva 67 
Viitekehystunnisteen perusteella yhdistettyjen kuvaparien vieressä olevassa valintaruudussa
toimintoalueen luettelossa on harmaa valintamerkki ①.
Se ilmaisee, että kuvat on suunnattu, mutta tarkkuutta ei ole vahvistettu. Voidaksesi käyttää näitä
kuvajoukkoja sinun on vahvistettava yhdistäminen.

Viitekehyksen perusteella tehdyn yhdistämisen vahvistaminen

Vaiheet

1. Tarkista yhdistämisen tarkkuus vasemmalla ylhäällä sijaitsevan kuvanäkymän suurennus-
lasilla (katso s. 165).

2.
Jos tarkkuus on riittävä, vahvista yhdistäminen napsauttamalla harmaata valintamerkkiä.
Valintamerkki näkyy nyt sinisenä sen merkiksi, että yhdistäminen on vahvistettu.

Muista tarkistaa viitekehykseen perustuva yhdistäminen ennen Image Fusion -
suunnittelutehtävästä poistumista. Muussa tapauksessa kuvaparit eivät näy yhdistettyinä
myöhemmissä vaiheissa.

Kuvien yhdistäminen
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12.4.4 Volumetrisiin tietoihin perustuva yhdistäminen

Yleisiä tietoja

Jos kuvapareilla on samanlaiset tilavuusparametrit (kuvantamispäivä, pikselikoko, matriisin koko,
leikkeen numero, leikkeen sijainti jne.), kuvien yhdistäminen olettaa, että kuvajoukot on luotu
samassa kuvantamisistunnossa ja käyttävät sen vuoksi samaa koordinaatistoa.
Tätä yhdistämistapaa käytetään yhdistettäessä jälkikäsiteltyjä kuvia, jolloin kuvajoukoista toinen ei
sisällä anatomisia merkintäpisteitä ja DICOM-viitekehystunnistetiedot puuttuvat, vaikka
kuvajoukkojen koko ja suuntaus ovat samat.
Kun iPlan on ladannut tiedot, kuvajoukot yhdistetään tilapäisesti. Tämän jälkeen yhdistäminen on
vahvistettava.

Samanlaisten tilavuusparametrien tunnistaminen

Jotta kuvaparien samanlaiset tilavuusparametrit voidaan tunnistaa, iPlan-ohjelmiston on
vahvistettava seuraavat asetukset. Asetusten on oltava kummassakin kuvajoukossa samat:
• kuvantamispäivämäärä
• leikkeiden määrä
• matriisin koko
• pikselikoko
• suuntaus
• leikkeiden etäisyys.

HUOMAUTUS: Volumetrinen yhdistäminen tulee kyseeseen silloin, kun toinen kuvajoukoista ei
sisällä visuaalisia anatomisia rakenteita ja on sen vuoksi yhdistettävä toisiin tietoihin. Tavallisesti
kummassakin kuvajoukossa on tarpeeksi anatomisia merkintäpisteitä, joten
kuvantamispäivämäärää, leikkeiden määrää, matriisin kokoa, pikselikokoa, suuntausta ja
leikkeiden etäisyyttä koskevia rajoituksia ei ole.
 

Volumetrisen yhdistämisen parien tunnistaminen ja vahvistaminen

Volumetrisen yhdistämisen parien käsittely tapahtuu samalla tavalla kuin viitekehyksen
perusteella tapahtuvan yhdistämisen parien käsittely. Jos haluat lisätietoja tämän yhdistämistavan
parien tunnistamisesta ja vahvistamisesta, katso s. 160.

Muista tarkistaa volumetrinen yhdistäminen ennen Image Fusion -suunnittelutehtävästä
poistumista. Muussa tapauksessa kuvaparit eivät näy yhdistettyinä myöhemmissä
vaiheissa.
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12.4.5 Manuaalinen yhdistäminen

Yleisiä tietoja

Manuaalisen yhdistämisen toimintojen (Coarse ja Fine) avulla voit yhdistää kuvat suuntaamalla
kuvajoukon toisen kuvajoukon mukaan hiirellä. 

Kuvien yhdistäminen käyttämällä karkeita säätöjä

①

②

②

Kuva 68 

Vaiheet

1. Valitse toimintoalueen Manual Fusion -kohdassa Coarse.

2.

Kohdista kuvat sijoittamalla kullanruskea kuva sinisen kuvan päälle seuraavasti:
• Voit siirtää kuvaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle viemällä hiiren osoittimen kuvanä-

kymän keskelle ja vetämällä käsikuvaketta ①, kunnes kullanruskea kuva sijaitsee oi-
keassa kohdassa.

• Voit kiertää kuvaa viemällä hiiren osoittimen kuvanäkymän reunaan ja vetämällä nuolen
sisältävää käsikuvaketta ②, kunnes kullanruskea kuva sijaitsee oikeassa kohdassa.

Kuvien yhdistäminen
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Kuvien yhdistäminen käyttämällä hienosäätöä

① ②

Kuva 69 

Vaiheet

1. Valitse toimintoalueen Manual Fusion -osassa Fine.

2. Vie hiiren osoitin kuvan reunaan, kunnes osoitin näkyy nuolena.

3.

Kohdista kuvat sijoittamalla kullanruskea kuva sinisen kuvan päälle seuraavasti:
• Voit siirtää kuvaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle viemällä hiiren osoittimen kuvanä-

kymän reunaan (ylä- tai alareunaan tai vasempaan tai oikeaan reunaan) ja napsautta-
malla nuolisymbolia ①, kunnes kullanruskea kuva sijaitsee oikeassa kohdassa.

• Voit kiertää kuvaa viemällä hiiren osoittimen kuvanäkymän kulmaan ja napsauttamalla
käyrää nuolisymbolia ②, kunnes kullanruskea kuva sijaitsee oikeassa kohdassa.

KUVIEN YHDISTÄMINEN
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12.4.6 Yhdistäminen rekisteröintipisteiden avulla

Yleisiä tietoja

Jos rekisteröintipisteet on määritetty (katso s. 139), voit yhdistää kuvat näiden
rekisteröintipisteiden perusteella. Rekisteröintipisteet voivat olla anatomisia merkintäpisteitä tai
MR- tai TT-markkereita.

Ennen aloitusta

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että määrität ensin vähintään neljä vastaavaa
markkeriparia jokaiseen yhdistettävään kuvapariin (katso s. 139).

Rekisteröintipisteiden perusteella tapahtuvan yhdistämisen aktivointi

Vaihe

Valitse Fuse Points.
Ohjelmisto yhdistää kuvat rekisteröintipisteiden perusteella.

Vaihtoehtoinen rekisteröintipisteisiin perustuva yhdistäminen

Ohjelmisto laskee rekisteröintipisteisiin perustuvan yhdistämisen aikana kaikki mahdolliset
yhdistämiset ja näyttää parhaan tuloksen automaattisesti.
Voit tuoda näyttöön yhdistämisen vaihtoehtoiset tulokset valitsemalla Alternatives. 

Yhdistämisen tarkistaminen

Tarkista rekisteröintipisteisiin perustuva yhdistäminen ja tee tarvittaessa manuaaliset
korjaukset ennen Image Fusion -suunnittelutehtävästä poistumista.

Kuvien yhdistäminen
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12.5 Yhdistämisen tarkkuus
12.5.1 Yhdistämisen tarkistaminen

Yleisiä tietoja

Kun kuvajoukot on yhdistetty, voit tarkistaa yhdistämisen tarkkuuden visuaalisesti
suurennuslasinäkymässä. Voit esimerkiksi tarkastella kasvaimen muotoa tai kokoa kummassakin
kuvajoukossa samanaikaisesti.

Kun kuvien yhdistäminen on valmis, tarkista yhdistämisen tulokset varmistaaksesi, että
kuvajoukkojen vastaavuudet on määritetty oikein.

Suurennuslasinäkymä

①

②

Kuva 70 

Nro Kuvaus

① Suurennuslasiominaisuus sijoittaa toisen (kullanruskean) kuvajoukon kehykseen ensim-
mäisen (sinisen) kuvajoukon päälle.

② Suuntausjoukko näkyy kehyksen sisäpuolella.

Yhdistämisen tarkistus

Vaiheet

1. Vie hiiren osoitin suurennuslasikehykseen ja sijoita se tarkistettavan alueen kohdalle.

2. Tarkista yhdistäminen vetämällä suurennuslasialue tärkeiden anatomisten merkintäpistei-
den ylitse ja vertaamalla kuvajoukkoja kehyksen reuna-alueilla.

Tarkistaminen vertailuvaihtoehtojen avulla

Voit käyttää yhdistämisen tarkistamiseen myös kuvanäkymissä käytettävissä olevaa Composing
Options -painiketta. Jos haluat lisätietoja, katso s. 81.

KUVIEN YHDISTÄMINEN
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Yhdistämisen korjaaminen

Jos Automatic Fusion- tai Registration Points Fusion -tulokset eivät ole tyydyttäviä, voit korjata
yhdistämisen manuaalisesti:
1. Säädä kuvajoukkoja Coarse- ja Fine-toiminnoilla.
2. Säädä yhdistämisen kohdealuetta (Modify ROI...).

Yhdistämisalueen tallentaminen edellyttää, että suunnitelma tallennetaan ennen Image
Fusion -suunnittelutehtävästä poistumista. Tietoja ei tallenneta automaattisesti, kun
vaihdat tehtävää.

Kuvien yhdistämisen muuttaminen

Muutosten tekeminen kuvien yhdistämiseen saattaa aiheuttaa muutoksia myös
hoitosuunnitelmaan. Tarkista hoitosuunnitelma ennen uuden yhdistämisen hyväksymistä.

Yhdistämisen tarkkuus
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13 OBJEKTIEN LUONTI
13.1 Perustietoja
13.1.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Object Creation -suunnittelutehtävän avulla voit määrittää kuvajoukon kohderakenteiden
ääriviivat. 
Tämän tehtävän avulla voit esimerkiksi merkitä tarkasti kasvaimen sijainnin tai määrittää
anatomisten rakenteiden ääriviivat suuntatietojen tarkentamiseksi kuvajoukossa.

Yleinen objektin luomisen työnkulku

Työnkulku

1. Lisää objekti luetteloon toimintoalueella (katso s. 170).

2.

Valitse objekti luettelosta ja luo objekti (määritä rakenteen ääriviivat) kuvajoukossa. Voit
luoda objekteja käyttämällä seuraavia menetelmiä:
• manuaalinen segmentointi Brush-toiminnon avulla (katso s. 173)
• puoliautomaattinen segmentointi SmartBrush-toiminnon (katso s. 176) tai SeedB-

rush-toiminnon avulla (katso s. 177)
• Auto Segmentation, joka perustuu iPlan-ohjelmiston atlaksen sisältämiin anatomisiin

rakenteisiin (aivokuori, kammiot, talamus jne.) (katso s. 179)
• kaistakynnystykseen perustuva Auto Segmentation -menetelmä, joka määrittää yksi-

lölliset potilaan anatomian rakenteet (katso s. 182).

3. Valmistele tarvittaessa luodut objektit vientiä varten (katso s. 202).
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13.1.2 Objektien luomisen toiminnot

Päänäyttö

Kuva 71 

Toimintojen yleiskuvaus

Toiminto Kuvaus Katso

Luetteloruutu Näyttää lisätyt objektit. Valitsemalla tämän voit muokata ob-
jektien näkyvyyttä, väriä ja ominaisuuksia. Sivu 198

New Object... Luo objekti kuvajoukkoon. Sivu 170

Remove Poista objekti kuvajoukosta. Sivu 201

Auto Segmentati-
on...

Valitun tietojoukon ja segmentoitavan objektin mukaan voit
käyttää tätä toimintoa jompaankumpaan seuraavista:
• Segmentoi objektit määritetyllä alueella kynnysarvojen pe-

rusteella tai
• Aktivoi anatomiseen atlakseen perustuva automaattinen

segmentointi.

Sivu 179

Brush Size Säädä Brush-toiminnon siveltimen kokoa. Sivu 173

Contours Näytä objekti vain ääriviivana. Sivu 200

Brush Luo objektit manuaalisesti siveltimen avulla. Sivu 173

Eraser Poista määritetyistä objekteista alueita. Sivu 201

SmartBrush Luo objektit sellaisten alueiden perusteella, joilla on sama har-
maan arvo. Sivu 176

SmartShaper Muunna valitun objektin muoto manuaalisesti. Sivu 189

Auto Fill Objektiin lisätään automaattisesti täyttöväri. Sivu 200

Interpolation Objektin muoto interpoloidaan leikkeissä, joissa objektin ääri-
viivat on määritetty. Sivu 173

Seedbrush...
Luo objektit sellaisten alueiden perusteella, joilla on sama har-
maan arvo. Luonti tapahtuu sisällyttämällä tiettyjä alueita ku-
vaan ja jättämällä kuvasta tiettyjä alueita pois.

Sivu 177

Perustietoja
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Toiminto Kuvaus Katso

Advanced Manipu-
lation... Luo uusia, muunneltuja objekteja jo luoduista objekteista. Sivu 191
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13.2 Objektien lisäys
13.2.1 Yksittäisten objektien lisäys

Yleisiä tietoja

Ennen kuin objekti voidaan luoda, objekti on lisättävä toimintoalueessa näkyvään luetteloon. Kun
lisäät yksittäisen objektin, voit valita rakenteen iPlan-ohjelmiston atlaksesta eli yleisestä
luettelosta (katso s. 179) tai voit valita anatomisen vakiorakenteen.

Single Object -välilehti

Kuva 72 

Yksittäisten objektien lisäys

Vaiheet

1. Valitse toimintoalueelta New Object...

2.

• Kirjoita objektin nimi Single Object -välilehden Object Name -kenttään tai
• Valitse objekti Structure Type -luettelosta. Jos luettelosta valitsemasi objekti sisältyy

ohjelmiston atlakseen eli yleiseen luetteloon, voit suorittaa automaattisen, atlasperustei-
sen segmentoinnin.

HUOMAUTUS: Kirjoittamalla rakenteen nimen muutaman ensimmäisen kirjaimen voit laji-
tella rakenneluettelon siten, että parhaat vastineet näkyvät luettelossa ensimmäisenä.
Voit valita rakenteen siirtymällä luettelossa näppäimistön alanuolen avulla.
 

3.

Valitse avattavasta Slice Distance -luettelosta kuvaleikkeiden välinen etäisyys. Tämän
avulla voit määrittää objektin tarkkuuden, jos esimerkiksi haluat, että objektin tarkkuus on
suurempi kuin alkuperäisessä kuvajoukossa.
Tässä valitsemasi leikkeiden välinen etäisyys vastaa kuvajoukkoa, jossa objektin luonti
aloitetaan.
HUOMAUTUS: Yleensä image slice distance -oletusarvo on riittävä (katso s. 185).
 

Objektien lisäys
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Vaiheet

4.

Valitse objektin suuntaus: Patient Orientation tai Original Slice Orientation.
Tässä valitsemasi objektin suuntaus vastaa kuvajoukkoa, jossa objektin luonti aloitetaan.
HUOMAUTUS: Yleensä Original Slice Orientation -asetuksen oletusarvo on riittävä.
Voit kuitenkin halutessasi määrittää objektille mukautetun suunnan.
 

5. Valitse objektin väri. Säädä objektin läpinäkyvyyttä kuvanäkymissä liukusäätimen avulla.

6.
Vahvista asetukset ja lisää uusi objekti toimintoalueen luetteloon valitsemalla OK.
Voit nyt lisätä objektin kuvanäkymiin (katso s. 173).
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13.2.2 Usean objektin lisäys

Yleisiä tietoja

Multiple Objects -välilehdessä voit valita useita hoitomallin sisältämiä objekteja. Voit esimerkiksi
valita kallomallin, joka sisältää tärkeimmät kallon rakenteet.
Jos suoritat myöhemmin automaattisen segmentoinnin, iPlan segmentoi potilaan kuvajoukon
rakenteet atlastietojoukon sisältämien samojen rakenteiden perusteella (katso s. 179).

Useiden objektien lisäys

Kuva 73 

Vaiheet

1. Valitse toimintoalueelta New Object...

2. Valitse hoitomalli Treatment Type -luettelosta.

3. Valitse Multiple Objects -välilehdessä objektit Objects-luettelosta tai sisällytä kaikki ob-
jektit valitsemalla Select All.

4.
Valitse objektin suuntaus: Patient Orientation tai Original Slice Orientation.
HUOMAUTUS: Yleensä Original Slice Orientation -asetuksen oletusarvo on riittävä.
Voit kuitenkin halutessasi määrittää objektille mukautetun suunnan.
 

5.
Vahvista asetukset ja lisää uudet objektit toimintoalueen luetteloon valitsemalla OK.
Voit nyt lisätä objektit kuvanäkymiin (katso s. 173).

HUOMAUTUS: Useimmissa tapauksissa Multiple Objects -välilehdessä leikkeiden
etäisyysarvoksi määritetään kuvaleikkeiden välisen etäisyyden oletusarvo. Vain hyvin pienille
rakenteille, kuten hermoille, määritetään pienempi leikkeiden etäisyysarvo. Näet yksittäisten
rakenteiden leikkeiden välisen etäisyyden oletusarvon Single Object -välilehdestä (katso s. 199).
 

Objektien lisäys
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13.3 Objektien luonti
13.3.1 Objektien luonti Brush-toiminnon avulla

Tietoja objektien interpoloinnista

Jos toimintoalueen Interpolation-valintaruutu on valittuna, kahteen ei-vierekkäiseen, näkyvissä
olevaan leikkeeseen Brush-toiminnon avulla lisättävät vokselitiedot interpoloidaan näiden kahden
leikkeen välissä näkyvissä leikkeissä. 

① ③

②

Kuva 74 

Nro Komponentti

① Interpoloidut tiedot

② Ensimmäinen leike

③ Toinen leike

Interpolointi tapahtuu vain näkymässä, jossa objektin määrittäminen on aloitettu. Jos vaihdat
esimerkiksi aksiaalisesta näkymästä sagittaaliseen näkymään, interpolointi poistetaan käytöstä.
HUOMAUTUS: Objektien luonti rekonstruoiduissa näkymissä (jotka sisältävät alkuperäisistä
kuvaleikkeistä rekonstruoituja kuvia) eroaa objektien luomisesta alkuperäisiin leikkeisiin.
Rekonstruoiduissa näkymissä käytetään interpoloituja kuvia, joissa kaikki yksityiskohdat eivät
ehkä näy odotetusti (esimerkiksi reunat saattavat näkyä sumeina).
 

HUOMAUTUS: Interpolointi toimii parhaiten, kun kahdessa leikkeessä, joihin objekti on määritetty,
esiintyy päällekkäisyyttä (katso s. 173).
 

Objektien luonti

Vaiheet

1. Valitse objekti toimintoalueen luettelosta.

2. Valitse Brush.

3.
Määritä siveltimen koko Brush Size -liukusäätimen avulla.
HUOMAUTUS: Voit tarkistaa siveltimen koon viemällä hiiren osoittimen suunnittelualueel-
le.
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Vaiheet

4. Määritä objektin ääriviivat kuvaleikkeessä hiiren osoittimella.

5.

Napsauta toista kuvaleikettä ja määritä objektin ääriviivat toiseen leikkeeseen.
Ohjelmisto näyttää objektit näkymävälilehden muissa kuvaleikkeissä ja luo kolmiulotteisen
objektin kolmiulotteisiin näkymiin interpolointia käyttämällä.
Käytä leikkeissä suurta tarkkuutta luodessasi pieniä ja/tai ohuita objekteja (katso s. 185).

Objekti kuvanäkymissä

Alla olevassa kuvassa on Brush-toiminnolla luotu objekti ①.

①

Kuva 75 

Tarkista Overview-välilehdessä, että Brush-toiminnolla luotu objekti näyttää oikealta.

Pipetin käyttö

Pipetin avulla voit luoda tai hienosäätää objekteja käyttämällä määritettyjä harmaan raja-arvoja.

Vaiheet

1. Määritä siveltimen koko Brush Size -liukusäätimen avulla.

2.

①
Aktivoi pipetti napsauttamalla pipettikuvaketta ① ja napsauta sitten
suoraan näkymässä.
Siveltimen luoman ympyrän (jonka koko määräytyy valitun siveltimen
mukaan) pikseliarvot määrittävät ääriviivojen määrittämiseen käytettä-
vien pikselien hyväksytyt raja-arvot.

3.
Luo objekti Brush-toiminnolla.
Kun vedät Brush-toimintoa, vain sellaiset pikselit, joiden arvot asettuvat hyväksyttyjen ra-
ja-arvojen väliin, tulevat näkyviin.

Objektien luonti
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Ohuiden objektien luomiseen liittyviä vinkkejä

Ohuet ja/tai pienet objektit kannattaa luoda 4 Views- tai 8 Views -välilehdessä, koska näissä
välilehdissä objektin ääriviivat voidaan määrittää useisiin peräkkäisiin leikkeisiin. Kolmiulotteisten
objektien tarkasteleminen kannattaa tehdä Overview-välilehdessä. 
Voit tehdä objektiin tarvittavia korjauksia Overview- tai 4 Views -välilehdessä.
HUOMAUTUS: Yleensä ohuita ja/tai pieniä objekteja ei voi näyttää tarkasti kolmiulotteisessa
näkymässä.
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13.3.2 Objektien luonti SmartBrush-toiminnon avulla

Yleisiä tietoja

SmartBrush on edistyneitä toimintoja tukeva segmentointityökalu, jonka avulla voit esimerkiksi
erottaa toisistaan terveen kudoksen ja kasvaimet. Kun valitset alueen, jolle haluat luoda objektin,
ohjelmisto täyttää valitun alueen harmaan arvoja vastaavan alueen automaattisesti. 
HUOMAUTUS: Kuten Brush-toiminto, myös SmartBrush käyttää objektien luomisessa
automaattista interpolointia (katso s. 173).
 

Objektien luonti

Vaiheet

1. Valitse objekti toimintoalueen luettelosta.

2. Valitse SmartBrush.

3. Vähennä algoritmin käyttämiä kuvatietoja lähentämällä kohdealue.

4.

Määritä siveltimen koko Brush Size -liukusäätimen avulla.
Voit tarkistaa siveltimen koon viemällä hiiren osoittimen suunnittelualueelle.
HUOMAUTUS: SmartBrush toimii sitä tehokkaammin, mitä pienempi siveltimen koko
määritetään.
 

5. Napsauta aluetta, johon objekti luodaan. Objektin muoto määräytyy edellisessä vaiheessa
valitun siveltimen koon mukaan.

6.
Pidä hiiren ykköspainike alhaalla ja vedä hiirellä segmentoitavien alueiden yli.
Piirtyvät ääriviivat määräytyvät kuvan kynnystyksen mukaan. Kynnystysväli suurenee ve-
tämällä määritetyn etäisyyden kasvaessa.

7. Korjaa ääriviivoja tarvittaessa Brush-toiminnolla (katso s. 173) ja Eraser-toiminnolla (katso
s. 201).

8.

Napsauta toista kuvaleikettä ja segmentoi toisen leikkeen objekti SmartBrush-toiminnon
avulla.
Ohjelmisto näyttää objektit näkymävälilehden muissa kuvaleikkeissä ja luo kolmiulotteisen
objektin kolmiulotteisiin näkymiin interpolointia käyttämällä.
HUOMAUTUS: Käytä leikkeissä suurta tarkkuutta luodessasi pieniä ja/tai ohuita objekteja
(katso s. 185).
 

Tarkista Overview-välilehdessä, että SmartBrush-toiminnolla luotu objekti näyttää oikealta.

Objektien luonti
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13.3.3 Objektien luonti SeedBrush-toiminnon avulla

Yleisiä tietoja

SeedBrush on segmentointityökalu, joka SmartBrush-työkalun tapaan segmentoi valitun alueen
osat, joilla on sama harmaan arvo. Kun alue on segmentoitu SeedBrush-toiminnon avulla,
segmentointia voidaan käyttää muissa kuvaleikkeissä. 
HUOMAUTUS: Segmentoitava alue tietojoukon sisällä rajoittuu yksittäisissä näkymissä näkyvään
alueeseen (zoomauskertoimen mukaan) ja näytettävien kuvanäkymien määrään (esimerkiksi 4
Views- tai 8 Views -välilehdissä).
 

Ennen aloitusta

Ennen SeedBrush-toiminnon avulla tapahtuvaa segmentointia ikkuna-asetukset kannattaa
optimoida, jos segmentoitavan alueen harmaan taso on sama kuin kuvan muiden alueiden
harmaan taso tai jos käytetään kuvia, joiden laatu on heikko.

Vaiheet

1. Avaa SeedBrush-valintaikkuna (katso alla) ja valitse valintaikkunan Windo-
wing-painike.

2. Säädä kuvan kirkkaus- ja kontrasti-asetuksia siten, että määritettävät alueet erottuvat sel-
västi (katso s. 177).

SeedBrush-työkalun aktivointi

Kuva 76 

Vaiheet

1. Valitse objekti toimintoalueen luettelosta.

2. Avaa SeedBrush...-valintaikkuna valitsemalla SeedBrush.
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Objektien luonti

Vaiheet

1. Valitse Zoom ja lähennä segmentoitavaan alueeseen.

2. Keskitä kuva valitsemalla Pan and Recenter.

3.
Määritä siveltimen koko Brush Size -liukusäätimen avulla.
Voit tarkistaa siveltimen koon viemällä hiiren osoittimen suunnittelualueelle.

4.

Merkitse segmentointiin sisällytettävät alueet valitsemalla Include ja toimimalla seuraa-
vasti:
• Pidä hiiren ykköspainike alhaalla ja vedä hiiren osoittimella kuvassa sen alueen yli, jon-

ka haluat sisällyttää tai
• Napsauta haluamaasi pistettä kuvassa.

5.

Merkitse alueet, joilla ääriviivoja ei määritetä, valitsemalla Exclude ja toimimalla seuraa-
vasti:
• Pidä hiiren ykköspainike alhaalla ja vedä hiiren osoittimella kuvassa sen alueen yli, jota

et halua sisällyttää tai
• Napsauta haluamaasi pistettä kuvassa.

6.
Valitse Apply.
Valitun alueen harmaan arvoa vastaavat arvot täytetään automaattisesti, ja segmentoitu
objekti näytetään kuvanäkymissä.

7. Korjaa ääriviivoja tarvittaessa Brush-toiminnolla (katso s. 173) ja Eraser-toiminnolla (katso
s. 201).

HUOMAUTUS: SeedBrush-työkalulla saatuja tuloksia voidaan parantaa määrittämällä useampia
pisteitä edellisten vaiheiden mukaisesti.
 

Saman objektin ääriviivojen määrittäminen vierekkäisissä leikkeissä

Vaiheet

1. Valitse neljä seuraavaa leikettä käyttämällä työkalurivin Browse Slices -
painikkeita.

2. Kopioi ääriviiva näkyvissä oleviin leikkeisiin valitsemalla Apply.

3. Voit määrittää muiden kohdealueiden ääriviivoja toistamalla edellä kuvatut Include-, Exc-
lude- ja Apply-toimet niin monta kertaa kuin haluttu tulos edellyttää.

Objektin tarkistus

Tarkista Overview-välilehdessä, että SeedBrush-toiminnolla luotu objekti näyttää oikealta.

Objektien luonti
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13.4 Objektien luonti automaattisen
segmentointitoiminnon avulla

13.4.1 Automaattinen segmentointi atlaksen avulla

Yleisiä tietoja

Auto Segmentation -menetelmä käyttää tietopohjaista segmentointitapaa, joka tunnistaa elimet
ja muut ihmisruumiin rakenteet vertaamalla potilaan tietojoukkoa atlastietojoukkoon (joka sisältyy
iPlan-ohjelmistoon), jossa rakenteiden ääriviivat on luotu valmiiksi.
Anatomisen atlaksen avulla ohjelmisto löytää pisteisiin perustuvat vastaavuudet potilaan
tietojoukon ja atlastietojoukon välillä ja siirtää kaikki valmiit rakenteet yleisestä luettelosta
potilastietoihin.
Potilaan tietojoukon ja atlastietojen välinen yhteys ei ole jäykkä siten, että erot anatomisten
rakenteiden muodossa ja koossa tunnistettaisiin. Sen sijaan luettelon tietojoukko muunnetaan
joustavasti siten, että tietojoukkojen samankaltaisuus lisääntyy.

Vaatimukset

Yleistä luetteloa hyödyntävää Auto Segmentation -menetelmää voidaan käyttää seuraavien
ehtojen täyttyessä:
• Käsiteltävinä olevat kuvat ovat anatomisia MR- ja/tai TT-kuvia. Seuraavia alatiloja tuetaan: MR

T1 -kuvat varjoaineen kanssa ja ilman sekä painotetut MR T2 -kuvat.
• Segmentointia varten valitaan vähintään yksi objekti, joka sisältyy ohjelmiston yleiseen

luetteloon.
HUOMAUTUS: iPlan Stereotaxy -ohjelmistossa isot aivot, harmaa aines ja valkoinen aines ovat
käytettävissä yleiseen luetteloon perustuvassa Auto Segmentation -toiminnossa.
 

HUOMAUTUS: Parhaat tulokset saadaan, kun käytetään laadukkaita kuvia (suuri tarkkuus, suuri
kudoskontrasti ja suuret tilavuudet).
 

MR-kuvajoukot: Alatila

Yleiseen luetteloon perustuvaan MR-kuvajoukkojen Auto Segmentation -toimintoon käytetään eri
luetteloita kuvajoukon alatilan mukaan. Oletusarvon mukaan ohjelmisto määrittää alatilan
segmentoinnin aikana automaattisesti. Jos segmentoinnin tulokset eivät tyydytä, voit tarkistaa
alatilan, valita tarvittaessa Plan Content -välilehdessä manuaalisesti eri alatilan (katso s. 90) ja
toistaa sitten Auto Segmentation -toiminnon.

TT-kuvajoukot

Yleiseen luetteloon perustuvassa TT-kuvajoukkojen Auto Segmentation -toiminnossa
käytetään kalibroitua Hounsfieldin asteikkoa. Sen vuoksi tulokset saattavat olla heikkoja
käytettäessä kalibroimattomia TT-kuvajoukkoja tai tiettyjä alatiloja, kuten DVT/Cone
Beam/XA.

Kasvaimien ääriviivojen määritys

Jos aivoissa on kasvain, on suositeltavaa määrittää kasvainalueen ääriviivat, eli luoda
kasvainobjekti, ennen kuin valitset Auto Segmentation -toiminnon. Kun kasvainobjekti luodaan
ensin, kasvainaluetta ei sisällytetä muihin, myöhemmin automaattisesti segmentoitaviin
rakenteisiin. Tämä vähentää riskiä, että rakenteen segmentoinnin seurauksena kudos luokitellaan
väärin.
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Jos kasvainobjektia ei luoda ennen Auto Segmentation -toimintoa, kasvainta ei huomioida
segmentoinnin aikana. Pidä tämä mielessä, jos tarkoituksena on suorittaa volumetrinen analyysi
myöhemmin.
HUOMAUTUS: Kasvaimen ääriviivojen määrittäminen yhteydessä syntyvät virheet siirtyvät
automaattisesti segmentoituihin objekteihin.
 

Atlasluettelon rakenteet

Ohjelmiston sisältämä anatomian atlasluettelo sisältää seuraavat rakenteet. Rakenteiden
käytettävyys määräytyy valitun hoitomallin mukaan (katso s. 172).

MR-luettelon rakenteet TT-luettelon rakenteet

Brain (Aivot):
Cerebrum
Gray matter (Harmaa aine)
White matter (Valkea aine)
Cerebellum (Pikkuaivot)
Brainstem (Aivorunko)
• Medulla oblongata (Ydinjatkos)

Hypothalamus (Hypotalamus)
• Pineal gland (Käpylisäke)
• Pituitary gland (Aivolisäke)

Ventricles (Kammiot)
CSF (Aivo-selkäydinneste)
Cranial cavity (Kallo-ontelo)
Hippocampus, left (Aivoturso, vasen); Hip-
pocampus, right (aivoturso, oikea)
Thalamus, left (Talamus, vasen); Thala-
mus, right (talamus, oikea)
Caudatus, left (Caudatus-tumake, vasen);
Caudatus, right (caudatus-tumake, oikea)
Putamen, left (Putamen-tumake, vasen);
Putamen, right (putamen-tumake, oikea)
Capsula interna, left (Sisäkotelo (capsula
interna), vasen); Capsula interna, right (si-
säkotelo (capsula interna), oikea)
Eye, left (Silmä, vasen); Eye, right (silmä,
oikea)
Optic apparatus (Näköelimet):
• Optic nerve, left (Näköhermo, vasen);

Optic nerve, right (näköhermo, oikea)
• Chiasm (Näköhermojen risteys)
• Optic tract, left (Näköjuoste, vasen); Op-

tic tract, right (näköjuoste, oikea)
Lens, left (Linssi, vasen); Lens, right (linssi,
oikea)
Cochlea, left (Simpukka, vasen); Cochlea,
right (simpukka, oikea)
Inner ear, left (Sisäkorva, vasen); Inner ear,
right (sisäkorva, oikea)

Carotis int. ROI, left (Sisempi päänvaltimo Kohde-
alue, vasen)
Carotis int. ROI, right (Sisempi päänvaltimo Kohde-
alue, oikea)
Ethmoid bone (Seulaluu)
Frontal bone (Otsaluu)
Mandible (Alaleuan luu)
Mandible Body, Left (Alaleuan luu, vasen)
Mandible Body, Right (Alaleuan luu, oikea)
Ramus Mandible, Left (Alaleuan Ramus-luu, va-
sen)
Ramus Mandible, Right (Alaleuan Ramus-luu, oi-
kea)
Maxilla (Yläleuan luu)
Maxilla, Left (Yläleuan luu, vasen)
Maxilla, Right (Yläleuan luu, oikea)
Le Fort I
Le Fort I Template, Left (Le Fort I, vasen)
Le Fort I Template, Right (Le Fort I, oikea)
Le Fort III
Le Fort III-I
Nasal bone (Nenäluu)
Occipital bone (Takaraivoluu)
Orbit, left (Silmäkuoppa, vasen)
Orbit, right (Silmäkuoppa, oikea)
Orbital Cavity, Left (Silmäkuoppa, vasen)
Orbital Cavity, Right (Silmäkuoppa, oikea)
Parietal bone, left (Päälakiluu, vasen)
Parietal bone, right (Päälakiluu, oikea)
Sphenoid bone (Kitaluu)
Temporal bone, left (Ohimoluu, vasen)
Temporal bone, right (Ohimoluu, oikea)
Zygomatic bone, left (Poskiluu, vasen)
Zygomatic bone, right (Poskiluu, oikea)
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Segmentoinnin käyttö ja tarkistus

Kuva 77 

Vaiheet

1. Valitse atlaksen objekti toimintoalueen luettelosta.

2.
Avaa Auto Segmentation -valintaikkuna (katso edellä) valitsemalla Auto Segmentati-
on...
Ohjelmisto aktivoi automaattisen segmentoinnin ja seuraa toiminnon edistymistä.

3. Kun prosessi on valmis, tarkista, että kaikki objektit on segmentoitu kuvanäkymissä oi-
kein.

4. Vahvista segmentointi ja sulje Auto Segmentation -valintaikkuna valitsemalla OK. Seg-
mentoidut objektit näkyvät nyt kaikissa suunnittelualueen kuvanäkymissä.

Yleiseen luetteloon perustuva segmentointi ei ehkä löydä tietyn rakenteen oikeaa muotoa.
Tämän vuoksi käyttäjän on tarkistettava kaikki automaattisesti segmentoidut objektit.
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13.4.2 Kaistakynnystystä käyttävä automaattinen segmentointi (kohdealueen avulla)

Yleisiä tietoja

Auto Segmentation -toimintoa käyttämällä voit myös määrittää yksilöllisiä potilaan anatomian
rakenteita, jotka voidaan helposti erottaa valitusta kuvajoukosta. Segmentointi voidaan suorittaa
sellaisille objekteille, jotka eivät sisälly yleiseen luetteloon. 

Band Thresholding -valintaikkuna

Kuva 78 

Kaistakynnystyksen käyttö

Vaiheet

1. Valitse toimintoalueen luettelosta objekti, joka ei sisälly yleiseen luetteloon.

2. Avaa Band Thresholding -valintaikkuna valitsemalla Auto Segmentation...

3.

Seuraavaksi voit määrittää kolmiulotteisen kohdealueen kuvanäkymässä ja sen jälkeen
kuvan kontrastin tällä alueella.
Määritä kohdealueen muoto valitsemalla avattavasta Mask-luettelosta ROI Box tai ROI
Ellipsoid.

4. Sijoita kehys segmentoitavan alueen ympärille aksiaalisessa, koronaalisessa tai sagittaa-
lisessa näkymässä hiiren osoittimen avulla.

5.

Valitse avattavasta Maximal Fragment Number -luettelosta tunnistettavien ja segmentoi-
tavien osien määrä. Jos esimerkiksi valitset yhden osan, suurin yhtenäinen alue segmen-
toidaan.
Valittua osien määrää ei huomioida esikatselussa. Kun vahvistat asetukset valitsemalla
OK, osien määrä huomioidaan laskennassa.
HUOMAUTUS: Maximal Fragment Number -asetuksen avulla voidaan estää artefakto-
jen esiintymistä segmentoiduissa objekteissa ja pienentää tarvittavan muistin määrää.
 

6.

Määritä harmaan arvot kartoitustoiminnossa (alhaalla oikealla) seuraavasti:
• Määritä Right- ja Left-arvot suoraan kenttiin tai
• Määritä vasemmalla ja/tai oikealla olevat arvot vetämällä liukusäädintä hiiren osoittimel-

la, kunnes vaaditut arvot näkyvät arvoja vastaavissa kentissä.

7. Jos haluat määrittää ikkunoinnin tarkemmin, valitse Zoom-valintaruutu ja lähennä vasem-
man ja oikean raja-arvon välinen alue.

Objektien luonti automaattisen segmentointitoiminnon avulla

182 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



Vaiheet

8.
Vahvista asetukset ja aktivoi segmentointi valitsemalla OK.
Segmentoidut objektit näkyvät nyt kaikissa suunnittelualueen kuvanäkymissä.

Esimerkki: Suonien segmentointi

Joillekin objekteille määritetään oletusarvoiset segmentoinnin raja-arvot. Tällaisia objekteja ovat
esimerkiksi suonet. MR-kuvissa vähimmäisarvo on 1 433 ja enimmäisarvo on 2 252.

Kuva 79 

Vaiheet

1. Valitse avattavasta Mask-luettelosta Ellipsoid ROI. Varmista, että kohdealue sisältää
suonet, jotka on tarkoitus segmentoida.

2. Tarkista, että suonet näkyvät korostettuina oletusarvoisia raja-arvoja käytettäessä. Muuta
tarvittaessa arvoja manuaalisesti.

3. Valitse Maximal Fragment Number -asetus segmentoitavien suonien pituuden ja levey-
den mukaan.

4. Valitse OK.

Käyttäjän on tarkistettava kaikkien automaattisesti segmentoitujen suonten segmentointi.
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13.4.3 Kaistakynnystystä käyttävä automaattinen segmentointi (peiteobjektin avulla)

Yleisiä tietoja

Band Thresholding -valintaikkunassa voit segmentoida myös peiteobjektin (toisen segmentoidun
objektin) määrittämän alueen.
Luo ensin peiteobjekti, joka määrittää segmentoitavan alueen. Sen jälkeen voit segmentoida tällä
alueella sijaitsevan toisen objektin.

Objektien lisäys

Vaiheet

1.
Valitse New Object... ja lisää objekti toimintoalueen luetteloon (Single Object -välileh-
dessä).
Tämä objekti on peiteobjekti.

2. Määritä segmentoitava alue valitsemalla objekti toimintoalueen luettelosta ja suorita seg-
mentointi Brush-toiminnolla (katso s. 173) tai SmartShaper-toiminnolla (katso s. 189).

3. Lisää toimintoalueen luetteloon toinen tyhjä objekti New Object... -toiminnolla.

Kaistakynnystyksen aktivointi

Vaiheet

1. Valitse juuri toimintoalueeseen lisäämäsi tyhjä objekti ja avaa Band Thresholding -valin-
taikkuna valitsemalla Auto Segmentation...

2. Valitse luomasi peiteobjekti avattavasta Mask-luettelosta.

3.

Määritä harmaan arvot kartoitustoiminnossa (alhaalla oikealla) seuraavasti:
• Määritä Right- ja Left-arvot suoraan kenttiin tai
• Määritä vasemmalla ja/tai oikealla olevat arvot vetämällä liukusäädintä hiiren osoittimel-

la, kunnes vaaditut arvot näkyvät arvoja vastaavissa kentissä.

4. Jos haluat määrittää ikkunoinnin tarkemmin, valitse Zoom-valintaruutu ja lähennä vasem-
man ja oikean raja-arvon välinen alue.

5. Vahvista asetukset ja aktivoi segmentointi valitsemalla OK. Segmentoidut objektit näkyvät
nyt kaikissa suunnittelualueen kuvanäkymissä.

Segmentoinnin tarkistus

Kaistakynnystystä käyttävä segmentointi ei ehkä löydä tietyn rakenteen oikeaa muotoa.
Tämän vuoksi käyttäjän on tarkistettava kaikki automaattisesti segmentoidut objektit.
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13.5 Tarkkojen objektien luonti
13.5.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

iPlan-ohjelmistossa voit luoda objekteja, joiden tarkkuus on suurempi kuin valitun kuvajoukon
tarkkuus (objektileikkeiden välinen etäisyys on pienempi kuin kuvaleikkeiden välinen etäisyys).
Tämä mahdollistaa pienten ja/tai ohuiden objektien ääriviivojen määrittämisen erityisesti
rekonstruktionäkymissä, jotka ovat kohtisuorassa alkuperäisiin kuvaleikkeisiin nähden.
Tarkkojen objektien luomisesta on hyötyä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
• Tarkkuutta vaativa stereotaktinen suunnittelu, joka edellyttää, että objektit luodaan

rekonstruktionäkymissä
• Volumetrinen analyysi, jossa on tärkeää pystyä vertailemaan eri objekteja tarkasti (katso s.

187)
• Radio- ja neurokirurgia, joissa edellytetään kliinisen kohteen määrittämistä tarkasti suhteessa

riskielimiin

Tarkkojen objektien luonti

Tietyt asetukset on ensin määritettävä Single Object -välilehdessä. Saat tämän välilehden
näyttöön valitsemalla New Object... toimintoalueella. Seuraavilla sivuilla on tietoja näistä
asetuksista.
Kun asetukset on määritetty, voit luoda objektin edellä kuvattujen toimintojen (Brush,
SmartBrush, Auto Segmentation jne.) avulla.

Näytön asettelu

①
②

Kuva 80 
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Tarkkojen objektien asetusten määritys

Nro Asetus Kuvaus

① Leikkeiden
etäisyys

Valitse haluamasi objektileikkeiden välinen etäisyys (esimerkiksi 1 tai
2 mm). Tämän avulla voit määrittää objektin tarkkuuden niin, että objektin
tarkkuus on suurempi kuin alkuperäisen kuvajoukon etäisyysarvo.
HUOMAUTUS: Valittu arvo on arvio. Ohjelmisto valitsee lähimmän arvon,
joka jakaa alkuperäisen kuvaleikkeen tasaisin välein sijoitetuiksi alileikkeik-
si. Ohjelmiston laskema leikkeiden etäisyysarvo voi erota valitusta arvosta
enintään kertoimen 1,7 edustaman arvon verran. Lisäksi jos kuvajoukon
leikkeiden välinen etäisyys vaihtelee kuvaleikkeiden välillä, myös objektileik-
keiden välinen etäisyys vaihtelee. Tässä tapauksessa näyttöön tulee leik-
keiden välisen etäisyyden vaihteluväli (vähimmäis- ja enimmäisarvo).
 

HUOMAUTUS: voit tarkistaa kuvajoukkojen leikkeiden etäisyysarvot Plan
Content -välilehdestä.
 

②

Objektien
suuntaus
kohteeseen

Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
• Patient Orientation: Objektileikkeet suunnataan siten, että ne ovat sa-

mansuuntaisia potilaan normaalien anatomisten akselien kanssa. Tämä
mahdollistaa sen, että ääriviivojen määrittäminen voidaan tehdä todellisis-
sa aksiaalisissa, koronaalisissa ja sagittaalisissa leikkeissä. Tämä koskee
myös kuvajoukkoja, jotka on kuvattu käyttäen kanturin kallistusta, sekä
kuvajoukkoja, joiden koordinaatisto on määritetty ennalta joko paikannuk-
sen tai kuvien yhdistämisen avulla. Myös mukautettuja suuntia tuetaan. 

• Original Slice Orientation: Objektileikkeet suunnataan kuvaleikkeiden
mukaan lukuun ottamatta mahdollisesti lisättyjä alileikkeitä, joiden lisää-
minen määräytyy valitun leikkeiden välisen etäisyysarvon mukaan (katso
edellä). Kun objektien leikkeiden suunta on alkuperäinen, voit määrittää
rakenteiden ääriviivat ja tarkistaa rakenteet alkuperäisissä, kuvantamis-
laitteesta saaduissa kuvaleikkeissä (kun käytössä on vastaava näkymän
suuntaus) riippumatta leikkeiden todellisesta suunnasta. 

HUOMAUTUS: Potilaan ja leikkeen suunta voi olla sama tai eri tilanteen
mukaan (katso s. 186).
 

HUOMAUTUS: Tässä valintaikkunassa valitsemasi leikkeiden välinen etäisyys ja objektin
suuntaus vastaavat kuvajoukkoa, jossa objektin luonti aloitetaan.
 

Objektit ja suuntaus

Alkuperäisiä kuvaleikkeitä ei suunnata potilaan asennon mukaan seuraavissa tapauksissa, jos
kuvajoukko on:
• kuvattu kanturin ollessa kallistettuna
• yhdistetty toiseen kuvajoukkoon
• paikannettu
• on määritetty käyttämään mukautettua suuntaa (katso s. 75).

HUOMAUTUS: Jos objektia ei ole suunnattu potilaan asennon tai alkuperäisen leikkeen suunnan
mukaan, vastaava suuntaus näkyy Properties-valintaikkunan Align object to -osassa. Tämä
saattaa koskea objekteja, joita ei ole luotu Object Creation -suunnittelutehtävän avulla, tai
tilanteita, joissa kuvajoukon suuntausta on säädetty objektin luomisen jälkeen.
 

Tarkkojen objektien luonti
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Objektien vertailu

Objektin lasketut arvot, kuten tilavuus (kuvattu alla olevassa Plan Content -välilehdessä),
perustuvat objektin tarkkuuteen.

Kuva 81 
Jos haluat verrata toisiinsa kahden samanlaisen mutta eri kuvajoukoissa luodun objektin tietoja,
kummallakin objektilla on oltava samat tarkkuusasetukset (leikkeiden välinen etäisyys ja objektin
suunta). Muussa tapauksessa näkyviin tulevat arvot eivät ehkä ole vertailtavissa.

Leikkeiden välisen etäisyyden muuttaminen

Jos muutat jo luodun objektin leikkeiden välistä etäisyyttä (Properties-valintaikkunassa,
katso s. 198), objekti muuntuu uuden etäisyyden mukaiseksi. Tästä voi seurata, että
objektin muoto ja/tai tilavuus muuttuu. Tarkista objekti huolellisesti aina muutosten
tekemisen jälkeen.
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13.5.2 Tarkkojen objektien tarkistaminen

Yleisiä tietoja

Jos olet luonut tarkan objektin, voit tarkistaa objektin Fine-kuvanäkymissä, joissa leikkeiden
välinen etäisyys on verrattavissa valitun objektin leikkeiden väliseen etäisyyteen. Tässä
näkymässä voit selata kuvaleikkeitä, jotka sijaitsevat lähempänä toisiaan (tarkkuus on suurempi)
kuin kuvaleikkeet vakionäkymissä.
Fine-näkymistä on hyötyä vain, kun objektin leikkeiden välinen etäisyys on pienempi kuin
alkuperäisen kuvajoukon leikkeiden välinen etäisyys.
HUOMAUTUS: Tarkista tarkat objektit myös Overview-välilehdessä.
 

Objektien tarkastelu Fine-tilassa

Vaiheet

1. Valitse objekti, jota haluat tarkastella.

2. Tuo suuntausvaihtoehdot näyttöön valitsemalla 4 Views- tai 8 Views -
välilehdessä View Orientation -painike.

3.
Valitse suunta-asetus: Axial Fine, Coronal Fine tai Sagittal Fine.
Näkymä päivittyy asetusten mukaiseksi.

4. Tarkastele objektia kussakin leikkeessä selaamalla kuvajoukkoa.

HUOMAUTUS: Leikkeiden välinen etäisyys Fine-kuvanäkymissä vastaa valitun objektin leikkeiden
välistä etäisyyttä. Jos valitset toisen objektin, Fine-näkymä on uuden valitun objektin mukainen.
Fine-näkymien nimi näkyy kunkin näkymän oikeassa yläkulmassa.
 

HUOMAUTUS: Objektin tiedot, jotka näkyvät Fine-tilassa, eivät ehkä näy vakionäkymissä. Pidä
tämä mielessä tarkastellessasi tarkkoja objekteja.
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13.6 Objektien korjaaminen
13.6.1 Objektien muokkaus SmartShaper-työkalulla

Yleisiä tietoja

SmartShaper-toiminnon avulla voit muuntaa luodun objektin muotoa manuaalisesti tai sijoittaa
sen manuaalisesti uudelleen.

Mikä SmartShaper-työkalu on?

SmartShaper on edistynyt työkalu, jolla muunnetaan anatomisten objektien muotoa potilaan
anatomiassa kolmessa ulottuvuudessa. Kuten yleiseen luetteloon perustuva segmentointi, joka
mukauttaa atlaksen tietojoukon potilaan tietojoukon mukaan, myös SmartShaper muodostaa
näkymättömistä ohjauspisteistä ruudukon mukautettavan objektin päälle. Ohjelmisto säätää
ruudukkoa automaattisesti elastisen deformaation periaatteen mukaan.

SmartShaper-työkalun käyttö

Voit työntää tai vetää ohjauspisteitä vuorovaikutteisesti viemällä säädettävän siveltimen objektin
alueelle. Kun ruudukon muoto muuttuu, myös vastaavan objektin muoto muuttuu, koska objekti on
kiinnittynyt ruudukkoon kaikissa kolmessa ulottuvuudessa (aksiaalisessa, koronaalisessa ja
sagittaalisessa).
Voit käyttää SmartShaper-työkalua vetämiseen myös objektin ulkopuolella. Tämä menetelmä
toimii, koska sivellin muuntaa sen tilan muotoa, johon objekti on upotettu. Tätä voidaan
havainnollistaa yksinkertaisen ilmapallovertauksen avulla. Kun ilmapalloa venytetään tai
painetaan sisäänpäin, ilmapallon pintaan piirretty kuva venyy tai painuu liikkeen mukaisesti.
HUOMAUTUS: SmartShaper on tarkoitettu vain reuna-alueiden vähäisiin korjauksiin.
 

SmartShaper-työkalun käyttö

Vaiheet

1. Valitse objekti toimintoalueen luettelosta ja valitse SmartShaper.

2.

• Jos haluat näyttää objektit ääriviivoina, valitse Contours-valintaruutu.
• Säädä työkalun halkaisijaa Brush Size -liukusäätimellä. Yli 3 mm:n halkaisijaa suositel-

laan.
- Jos valitset tätä pienemmän siveltimen koon, laskettavia ohjauspisteitä on runsaasti,

jolloin myös säätöjen tarkkuus paranee.
- Jos taas valitset suuren siveltimen koon, säädöt eivät ole yhtä tarkkoja.

HUOMAUTUS: SmartShaper ei ehkä toimi odotetusti pieniä siveltimen kokoja käytettäes-
sä. Pienet muutokset kannattaa tehdä paikallisesti Brush- ja Eraser-toimintojen avulla.
 

3. Voit säätää objektin muotoa vetämällä hiiren osoittimella objek-
tin yli siten, että objektin uloin ääriviiva muuttuu.
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Tarkista Overview-välilehdessä, että SmartShaper-toiminnolla muokattu objekti näyttää
oikealta.

Objektien korjaaminen
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13.7 Edistynyt objektien käsittely
13.7.1 Käyttö

Lisäominaisuuksien käyttö

Vaiheet

1. Valitse toimintoalueelta Advanced Manipulation...

2.

Valitse jokin seuraavista välilehdistä sen mukaan, miten haluat käsitellä objektia:
• Scaling (katso s. 192)
• Logical Operations (katso s. 194)
• Splitting (katso s. 196)

HUOMAUTUS: Objektin tarkkuuden lisääminen ennen lisäkäsittelyä voi vähentää tietojen
menettämistä.
 

Objektien tarkistus

Käyttäjän on tarkistettava kaikki Advanced Manipulation... -toiminnoilla tarkistetut objektit.
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13.7.2 Objektien skaalaus

Yleisiä tietoja

Scaling-valintaikkunassa voit
• suurentaa tai pienentää luotuja objekteja siten, että niiden mittasuhteet säilyvät, sekä luoda

muokatusta objektista uuden objektin
• luoda ”seinämäobjektin”, joka muodostetaan suhteessa jo luotuun lähdeobjektiin.

Scaling-valintaikkuna

②

③

①

Kuva 82 

Nro Kuvaus

① Lähdeobjektien luettelo

② Valittu lähdeobjekti, josta skaalattu objekti luodaan

③ Esikatsele lähdeobjektia käsittelemällä luotua skaalattua objektia

HUOMAUTUS: Scaling-valintaikkunassa käytettävissä olevat skaalausvaihtoehdot määräytyvät
sen mukaan, pienennetäänkö vai suurennetaanko objekteja vai luodaanko seinämäobjekti.
 

Objektien suurennus tai pienennys

Vaiheet

1. Valitse Scaling-valintaikkunan Choose Operation and Source Object -osassa Enlarge
Object tai Shrink Object. 

2. Valitse skaalattava objekti lähdeobjektien luettelosta.

3.

Määritä Adjust Parameters -osaan millimetreinä arvot, jotka määrittävät, kuinka paljon
objektia suurennetaan tai pienennetään.
Oletusarvon mukaan objektin koko muuttuu suhteellisesti kaikissa suunnissa (vasen-oi-
kea, anteriorinen–posteriorinen ja pää-jalat). Voit poistaa tämän asetuksen käytöstä valit-
semalla suuntaa vastaavan proportional-valintaruudun.
HUOMAUTUS: Jos määrität parametrikenttiin arvoja, jotka eroavat huomattavasti toisis-
taan ja käytät sen jälkeen Shrink-toimintoa, tuloksena saatava objekti ei ehkä näytä odo-
tetulta. Objekti on silti oikein.
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Vaiheet

4.

Kirjoita skaalattavan objektin nimi Object Name -kenttään. Voit myös valita ennalta mää-
ritetyn rakenteen Structure Type -luettelosta.
HUOMAUTUS: Oletusarvona on, että uusi objekti nimetään lähdeobjektin ja valitun toi-
minnon nimen mukaan.
 

5. Valitse objektille haluamasi väri.

6. Voit esikatsella skaalauksen tulosta napsauttamalla välilehtisivulla oikealla olevia esikat-
selunäkymiä.

7. Luo skaalattu objekti valitsemalla Generate.

8.
Vahvista asetukset ja sulje valintaikkuna valitsemalla Close.
Skaalattu objekti näkyy nyt toimintoalueen luettelonäkymässä.

Seinämäobjektin luonti

Vaiheet

1. Valitse Scaling-valintaikkunan Choose Operation and Source Object -osassa Create
Wall. 

2.

Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse Exterior, jos haluat näyttää seinämäobjektin lähdeobjektin ulkopuolella.
• Valitse Centered, jos haluat näyttää lähdeobjektin ääriviivat uuden seinämäobjektin

keskellä.
• Valitse Interior, jos haluat näyttää seinämäobjektin lähdeobjektin sisäpuolella.

3. Valitse lähdeobjektien luettelosta objekti, josta haluat luoda seinämäobjektin.

4. Määritä Adjust Parameters -osaan seinämäobjektin mitat millimetreinä.

5.
Määritä seinämäobjektin nimi Object Name -kenttään. Voit myös valita ennalta määrite-
tyn rakenteen Structure Type -luettelosta.
HUOMAUTUS: Oletusarvona on, että uusi objekti nimetään lähdeobjektin nimen mukaan.
 

6. Valitse objektille haluamasi väri.

7. Voit esikatsella skaalauksen tulosta napsauttamalla välilehtisivulla oikealla olevia esikat-
selunäkymiä.

8. Luo seinämäobjekti valitsemalla Generate.

9.
Vahvista asetukset ja sulje valintaikkuna valitsemalla Close.
Seinämäobjekti näkyy nyt toimintoalueen luettelonäkymässä.
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13.7.3 Objektien yhdistäminen

Yleisiä tietoja

Logical Operations -valintaikkunassa voit yhdistää kaksi objektia ja luoda yhdistetyistä
objekteista uuden objektin.

Logical Operations -valintaikkuna

①

②

Kuva 83 

Nro Kuvaus

① Valitut lähdeobjektit, joista uusi objekti luodaan

② Kahden lähdeobjektin yhdistämistavan mukaan määräytyvä uuden objektin esikatselu

Objektien yhdistäminen

Vaiheet

1. Valitse First Operand- ja Second Operand -kentistä kaksi objektia, joihin haluat uuden
objektin perustuvan.

2.

Valitse toiminto seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse Union, jos haluat luoda uuden objektin kahdesta yhdistetystä objektista.
• Valitse Intersection, jos haluat luoda uuden objektin kahden objektin leikkauskohdasta.
• Valitse Subtraction, jos haluat luoda uuden objektin, joka syntyy, kun toinen objekti

(Second Operand) vähennetään ensimmäisestä objektista (First Operand).

3.
Kirjoita uuden objektin nimi Object Name -kenttään. Voit myös valita ennalta määritetyn
rakenteen Structure Type -luettelosta.
HUOMAUTUS: Oletusarvona on, että uusi objekti nimetään valitun toiminnon mukaan.
 

4. Valitse objektille haluamasi väri.

5. Voit esikatsella yhdistämisen tulosta napsauttamalla välilehtisivulla oikealla olevia esikat-
selunäkymiä.

6. Luo uusi objekti valitsemalla Generate.

7.
Vahvista asetukset ja sulje valintaikkuna valitsemalla Close.
Uusi objekti näkyy nyt toimintoalueen luettelonäkymässä.

Edistynyt objektien käsittely
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HUOMAUTUS: Union-, Intersection- ja Subtraction-tulokset saattavat poiketa objektin
alkuperäisestä muodosta, jos ne on segmentoitu eri leikejoukkoihin ja/tai eri tarkkuuksilla.
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13.7.4 Objektien jakaminen

Yleisiä tietoja

Splitting-valintaikkunassa voit jakaa kahteen osaan luomasi objektin. 

Splitting-valintaikkuna

Kuva 84 

Objektien jakaminen

Vaiheet

1. Valitse jaettava objekti Source Object -luettelosta.

2.

Valitse leikkaustason jakosuunta:
• Valitse Min Area, jos haluat määrittää jakosuunnan vapaasti siten, että poikkileikkaus on

mahdollisimman pieni.
• Valitse Axial, Coronal tai Sagittal, jos haluat jakaa objektin määritetyn suunnan mukaan.

3. Valitse Splitting-välilehden työkaluriviltä Object Splitter -painike.

4. Valitse haluamasi näkymä välilehtisivulla.

5.

Määritä leikkaustaso valitun suunnan mukaisesti vetämällä hiirellä vihreää neliötä.
Voit myös kallistaa tasoa viemällä hiiren osoittimen vihreän neliön ylä- tai alapuolelle.

6. Tarkista näkymissä, että objekti on jaettu oikein.

Edistynyt objektien käsittely
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Jaettujen objektien luonti

Kun olet tyytyväinen siihen, miten objekti on jaettu, voit luoda uudet kaksi objektia, joista toista
edustaa sininen ja toista kullanruskea ruutu.

Vaiheet

1. Kirjoita ensimmäisen objektin nimi Object Name -kenttään.

2. Valitse objektille haluamasi väri.

3.
Valitse Generate Blue tai Generate Amber sen mukaan, kumman objektin haluat luoda.
Tämä objekti näkyy nyt Source Object -luettelossa.

4. Toista vaiheet 1−3 toisen objektin osalta.

5.
Vahvista asetukset ja sulje valintaikkuna valitsemalla Close.
Uudet objektit näkyvät nyt toimintoalueen luettelonäkymässä.
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13.8 Objektin ominaisuudet
13.8.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Jokainen objekti muodostuu eri ominaisuuksista, jotka määritetään objektia luotaessa.
Ominaisuuksia ovat esimerkiksi väri, nimi ja rakenteen tyyppi. Kun olet luonut objektin, voit
tarkastella ja muokata ominaisuuksia tarpeen mukaan objektin Properties-valintaikkunassa.
Joitakin ominaisuuksia (kuten objektin tilavuutta) voit tarkastella Plan Content -välilehdessä.
HUOMAUTUS: Joillakin objekteilla (esim. Cerebrum) on erityisiä tarkasteluominaisuuksia, jos
käytössä on Advanced 3D -ominaisuudet (katso s. 95).
 

Objektin ominaisuuksien käyttö

Voit avata Properties-valintaikkunan napsauttamalla toimintoalueen luettelossa objektin vieressä
olevaa ominaisuuskuvaketta.

Properties-valintaikkuna

Kuva 85 
Valintaikkuna sisältää seuraavat tiedot:
• Rakenteen tyyppi (yleisestä luettelosta)
• Objektin nimi
• Objektien leikkeiden etäisyys- ja suuntatiedot: Näiden asetusten avulla voit luoda tarkkoja

objekteja, kun tavallista tarkempia ääriviivoja edellytetään.
• Objektin väri ja läpinäkyvyys
• Prepare for Export... -painike, jolla voit määrittää tiettyjä objektin vientiasetuksia (katso s.

202).
Jos haluat tarkempia tietoja näistä asetuksista, katso s. 170.

Objektin ominaisuudet
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Plan Content -välilehdessä olevat objektin ominaisuudet

①

②

Kuva 86 
Kun valitset objektin valintaikkunan vasemmanpuoleisesta osasta ①, objektia vastaavat
ominaisuudet tulevat näkyviin valintaikkunaan oikealle puolelle ②.
Näkyviin tulevat seuraavat tiedot:
• objektin nimi
• kuvajoukko, johon objekti on luotu
• objektin tilavuus
• objektin leikkeiden etäisyys
• objektin pikselikoko
• volumetriset mittatiedot: tässä voit valita toisen kuvajoukon, kun haluat tarkastella kyseiseen

kuvajoukkoon perustuvan objektin volumetrisia mittatietoja
• Copy to Clipboard -painike Plan Content -välilehden alaosassa: tämän painikkeen avulla voit

kopioida objektin tiedot Windowsin leikepöydälle esimerkiksi ulkoiseen tiedostoon siirtämistä
varten.

Objektin muoto ja tilavuus

iPlan laskee Volume-arvon esimerkiksi kuvan laadun, kuvan tarkkuuden ja leikkeen
paksuuden perusteella. Tämä arvo saattaa erota luodun objektin todellisesta tilavuudesta. 
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13.9 Muita toimintoja
13.9.1 Objektien luomisen lisätoiminnot

Automaattisen täytön käyttö

Vaihtoehdot

Voit täyttää suljetun alueen automaattisesti, kun luot ympyrän
Brush-, SmartBrush- tai SeedBrush-toiminnolla ja valitset Auto
Fill -valintaruudun.

Kun haluat nähdä alueen täyttämättömänä sekä ääriviivat, jotka
määräytyvät siveltimen koon mukaan, poista Auto Fill -valinta-
ruudun valinta.

Contours-toiminnon käyttö

Vaihtoehdot

Jos haluat näyttää Brush/Eraser-työkalun sekä kaikki luodut
objektit ääriviivoina, valitse Contours-valintaruutu.

Jos haluat näyttää Brush/Eraser-työkalun tai minkä tahansa
objektin täytettynä tietyllä värillä, poista Contours-valintaruu-
dun valinta.

HUOMAUTUS: Tätä ominaisuutta voidaan käyttää Brush-, Eraser-, SmartBrush- ja SeedBrush-
työkaluilla.
 

Muita toimintoja
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Tietojen poisto objekteista

Eraser-toiminnon avulla voit poistaa tietoja luoduista objekteista manuaalisesti.

Vaiheet

1. Valitse Eraser. 

2.

①

Napsauta kuvaa, pidä hiiren ykköspainike alhaalla ja ve-
dä hiirellä, kunnes haluamasi alue on poistettu ①.

Objektien poistaminen

Vaiheet

1. Valitse objekti luettelosta.

2. Valitse Remove.
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13.10 Objektien valmistelu vientiä varten
13.10.1 Objektien valmistelu

Yleisiä tietoja

Kun olet saanut objektien suunnittelun päätökseen, voit valmistella kaikki objektit vientiä varten.
Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun objektit on tarkoitus viedä navigointijärjestelmään tai iPlan
RT Image -sovellukseen.
Tämä vaihe on pakollinen seuraavissa tapauksissa:
• Objektilla ei ole määritettynä oletusarvoista leikkeiden välistä etäisyyttä ja/tai alkuperäistä

leikkeiden suuntaa.
• Tarkoituksena on valita toinen kuvajoukko, johon objekti viedään.

Objektien valmistelu vientiä varten

Vaiheet

1. Napsauta toimintoalueen luettelosta valitun objektin vieressä olevaa ominaisuus-
kuvaketta.

2.

Avaa Export Prep. -valintaikkuna valitsemalla Properties-valintaikkunassa Prepare for
Export...

3. Valitse valittuun kuvajoukkoon vietävät objektit.
HUOMAUTUS: Tämä kuvake ilmaisee, että vastaavan objektin tilavuus on pieni ja objek-
tin muoto saattaa muuttua viennin aikana huomattavasti.
 

4. Valitse kuvajoukko, jonka haluat viedä.

5. Vahvista valinta valitsemalla OK.

Objektien tarkistus

Vahvistettuasi valinnan OK-painikkeella objekti muunnetaan uudelleen leikkeiden
alkuperäisen suunnan mukaiseksi. Tämän seurauksena objektiivin tilavuus ja/tai muoto
voivat muuttua. Tarkista objekti kuvanäkymissä huolellisesti.

Objektien valmistelu vientiä varten
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14 BOLD MRI -KARTOITUS
14.1 Perustietoja
14.1.1 Yleiskuvaus

Mitä BOLD MRI tarkoittaa?

BOLD (blood oxygen level dependent) MRI on epäsuora aivojen neuraalisen toiminnan
mittausmenetelmä. Kun esimerkiksi liikutat sormiasi, ensin kehosi hermosolutoiminta lisääntyy ja
vasta sen jälkeen verivirtaus lisääntyy aivojen motorisella alueella.
Tämä virtausmäärä ylittää hapen todellisen tarpeen. Niinpä hapellisen veren määrä lisääntyy
suhteessa hapettomaan vereen, ja seurauksena on hienoinen muutos MRI-signaalin
voimakkuudessa verrattuna sormen liikuttamista edeltävään tilaan.
Tämä pieni MRI-signaalin muutos voidaan havaita käyttämällä erittäin nopeita Echo Planar
Imaging (EPI) -tekniikoita, ja sen avulla voidaan kartoittaa aivojen aktiiviset alueet.

Aktivointikarttojen rekonstruointi

Aivojen toiminnallinen aktiivisuus lasketaan käyttämällä tilastollisia parametreja hyödyntävää
laskentamenetelmää, joka perustuu yleistettyyn lineaariseen malliin (General Linear Model =
GLM). Tässä mallissa suunnittelumatriisi määrittää tilastollisen mallin, joka koostuu joukosta
ennustavia tekijöitä tai selittäviä muuttujia. 
Suunnittelumatriisi on tärkeä työkalu tehtäessä BOLD MRI -signaalien odotettuja muutoksia
koskevaa hypoteesia. Yleisen lineaarisen mallin avulla suunnittelumatriisissa määritettyä
tilastollista mallia verrataan mitattuihin aika-arvoihin vokselitasolla. Mallin ja tietojen vertailu
ilmaistaan vokselikohtaisina arvoina, jotka osoittavat, kuinka hyvin kokonaismallin avulla voidaan
selittää mitatut tiedot.
Jos vokselin arvo ylittää tilastollisen kynnyksen, vastaava vokseli korostetaan sopivalla
värikoodauksella. Käytetyt menetelmät ja algoritmit on vertaisarvioitu ja julkaistu.

BOLD MRI:n käyttö

BOLD MRI Mapping (BOLD MRI -kartoitus) -suunnittelutehtävää käytetään iPlan-ohjelmistossa
• BOLD MRI -kokeen suunnittelumatriisin määrittämiseen hoitosuunnitelmaan ladattujen BOLD

MRI -tietojen perusteella
• kolmiulotteisten BOLD MRI -objektien laskentaan.

Tätä sovellusta saavat käyttää vain BOLD MRI:n periaatteet perusteellisesti tuntevat
käyttäjät, joilla on kokemusta kliinisestä työstä. Ota tarvittaessa yhteys toimipaikkasi
radiologian osastoon ja pyydä lisätietoja.

Tilastoanalyyseihin ja MRI EPI -kuvien yleiseen heikkoon laatuun liittyvien
epävarmuustekijöiden vuoksi tuloksia tulee tarkastella aivotoimintaan liittyvinä
parametritietoina. BOLD MRI -tietojen kuvankäsittelytuloksiin vaikuttavat potilaan
aktiivinen osallistuminen mittaukseen, mittaustarkkuus sekä kuvankäsittely- ja
käyttöasetukset. Huomaa, että käyttäjän asetuksilla on merkittävä vaikutus
parametrimuotoisiin tuloksiin.

BOLD MRI -KARTOITUS
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Asianmukaiset tietojoukot

Kolmiulotteiset BOLD MRI -objektit voidaan luoda vain anatomisista tiedoista (esimerkiksi MR-
kuvista). Tämän vuoksi BOLD MRI -tiedot ja anatominen kuvajoukko on yhdistettävä Image
Fusion -toiminnolla.
Jotta tietojoukot olisivat kelvollisia, anatomisten tietojen ja BOLD MRI -tietojen on oltava saman
potilaan tietoja. On erittäin tärkeää välttää epäyhdenmukaisten tietojoukkojen luontia. Jos tuotu
toiminnalliset tiedot aiemmin luotuun hoitosuunnitelmaan, ohjelma kysyy, luodaanko uusi potilas
vai yhdistetäänkö juuri tuodut tiedot aiemmin luotuun suunnitelmaan.

Ennen aloitusta

Vaiheet

1. Suorita BOLD MRI -kuvantaminen Brainlabin asiakastuesta saatavissa olevien Brainlabin
kuvantamisohjeiden mukaisesti.

2. Tuo BOLD MRI -tiedot ja anatominen tietojoukko (katso s. 40).

3. Yhdistä anatomiset ja toiminnalliset tiedot suorittamalla BOLD MRI -tietojen ja kaikkien
muiden käytettävissä olevien kuvajoukkojen yhdistäminen (katso s. 151).

HUOMAUTUS: MR-tiedot, joilla on samankaltaisia ominaisuuksia kuin BOLD-tiedoilla (esim.
perfuusioaikasarjat), voidaan vahingossa tunnistaa toimivaksi BOLD MRI -tutkimukseksi.
 

Perustietoja
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14.1.2 BOLD MRI -kuvien käsittely

BOLD MRI -laatu

BOLD MRI -tiedot perustuvat nopeisiin EPI MRI -sekvensseihin, jotka ovat alttiita
makroskooppisen magneettikentän epähomogeenisyyksille.
Nämä epähomogeenisyydet syntyvät magnetoituvuuden eroista ilman ja kudoksen kohdatessa,
esimerkiksi kuulokanavien ja kallonpohjan onkaloiden läheisyydessä.
Tuloksena saatavissa kuvissa saattaa esiintyä signaalikatoa ja geometrisia vääristymiä.

Aktivointikartan laatu

BOLD MRI -käsittelyn tuloksiin vaikuttavat seuraavat seikat:
• BOLD MRI -laatu (katso edellä)
• toiminnallisen tehtäväparadigman toistettavuus
• potilaan aktiivinen rooli tehtävien aikana
• tietojen tuonnin aikana käytetyt esikäsittelyasetukset (pehmennys, liikkeenkorjaus)
• sisäinen tilastolaskenta.

Kuvantamislaitteen asetukset ja käytännöt saattavat aiheuttaa BOLD MRI -kuviin
vääristymiä. BOLD MRI -tietoja on verrattava muihin anatomisiin tietoihin, ja niiden
oikeellisuus on vahvistettava kuvien yhdistämisen aikana.

Kuvantamislaitteen asetukset ja sekvenssiparametrit saattavat aiheuttaa kuviin vääristymiä
etuaivojen alueelle. BOLD MRI -kuvat voidaan yhdistää korkeamman resoluution
anatomisiin kuvajoukkoihin käyttämällä tiettyä kohdealuetta Image Fusion -
suunnittelutehtävässä (katso s. 151).

BOLD MRI -tiedot ovat epäsuora tapa ilmaista neuraalista toimintaa, ja myös elimistön
muut kuin hermosolutason muutokset vaikuttavat niihin. BOLD MRI -mittaus ilmaisee veren
happipitoisuuden aivojen eri alueiden lisäksi myös aivojen laskimoissa. Verrattaessa BOLD
MRI -tuloksia anatomisiin tietoihin nämä alueet tulee tulkita oikein.

Hemodynaamiset vasteet voivat vaihdella aivojen alueen mukaan, jolloin myös intensiteetit
vaihtelevat. BOLD MRI -tulosten luotettava tulkinta edellyttää seikkaperäistä analyysia ja
oikein valittuja parametreja. Käsittelyssä käytettävät BOLD MRI -parametrit on määritettävä
kunkin mittauksen edellyttämällä tavalla.

Liikkeenkorjausparametrit

Tarkasta liikkeenkorjausparametrit tuonnin aikana, sillä näistä parametreista saadaan tärkeitä
tietoja niiden mittaustietojen laadusta. Jos korjausarvot ovat liian suuria, tiedot voivat vahingoittua
peruuttamattomasti, minkä seurauksena BOLD MRI -analyysitulokset vääristyvät.

Aivotoiminnan kartoitus

Neurokirurgian pääasiallinen tarkoitus on tunnistaa aivokasvaimeen liittyvien aivojen motoristen
alueiden sijainnit. Toistettavissa oleva aivotoiminta voidaan saavuttaa esimerkiksi seuraavilla
toiminnoilla:
• Sormien naputus
• Käden avaaminen nyrkistä ja sulkeminen nyrkkiin
• Jalan liike
• Kielen liike

BOLD MRI reagoi herkästi liikkeeseen. Käytettävien toimintojen tulee olla sellaisia, joissa
pää ei liiku.
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Huomaa, että BOLD MRI -tietojen tuloksiin vaikuttavat potilaan aktiivinen osallistuminen,
mittaustarkkuus sekä kuvankäsittelyn ja käyttäjän asetukset. Nämä tekijät vaikuttavat
merkittävästi toiminnallisten kohdealueiden tarkkuuteen.

Perustietoja
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14.1.3 BOLD MRI -kartoitustoiminnot

Päänäyttö

Kuva 87 

Toimintojen yleiskuvaus

Toiminto Kuvaus Katso

Luetteloruutu
Luettelee lisäämäsi toiminnalliset tehtävät, aktivoinnin kohdepis-
teet ja kolmiulotteiset BOLD MRI -objektit. Tästä voit muokata
luettelossa olevien kohteiden näkyvyyttä, väriä ja ominaisuuksia.

Sivu 65

Define Tasks Määritä suunnittelumatriisi toiminnalliselle tehtävälle kuvauksen
aikana rekisteröityjen parametrien perusteella. Sivu 209

Remove Poista toiminnallinen tehtävä, kohdepiste tai valittu kolmiulotteinen
objekti luettelosta. Sivu 222

Functional
Analysis

Määritä analyysiasetukset napsauttamalla Properties-pai-
niketta. Sivu 209

Start BOLD
MRI Analysis Analysoi määritettyjen tehtävien BOLD MRI -tiedot. Sivu 211

Threshold Säädä laskettujen BOLD MRI -aktivointien kynnysarvoa. Sivu 211

Create 3D Ob-
ject Luo BOLD MRI -tiedoista kolmiulotteisen BOLD MRI -objektin. Sivu 218

Contours Näytä kolmiulotteinen BOLD MRI -objekti värillä sävytettynä tai
pelkillä ääriviivoilla. Sivu 221
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14.2 BOLD MRI -kartoitus
14.2.1 BOLD MRI -tutkimuksen valinta

Tutkimuksen valitseminen

Jos hoitosuunnitelmaasi on tuotu useampi kuin yksi BOLD MRI -kuva, Studies-valintaikkuna
avautuu BOLD MRI Mapping -toimintoon siirryttäessä. Tässä voit valita BOLD MRI -tutkimuksen,
jossa BOLD MRI -kartoitus suoritetaan.

Kuva 88 

Vaiheet

1. Valitse soveltuva BOLD MRI -tutkimus.

2. Tarkista valintaikkunan oikeassa reunassa näkyvät tiedot.

3.
Vahvista asetukset ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.
Voit nyt määrittää suunnittelumatriisin (katso s. 209).

BOLD MRI -tietojen tarkistus

Kuvantamislaitteen asetukset ja käytännöt saattavat aiheuttaa BOLD MRI -kuviin
vääristymiä. Voit tarkistaa tietojen oikeellisuuden vertaamalla BOLD MRI -kuvia anatomisiin
tietoihin ja tarkistamalla niiden oikeellisuuden kuvien yhdistämisen aikana.

Järjestelmän sanomat

Jotta hoitosuunnittelussa käytetään asianmukaisia tietojoukkoja, kaikkien lataamiesi BOLD MRI -
tietojen on oltava samalta potilaalta. Jos yrität tuoda uusia DICOM-tietoja potilaalta, jolla on eri
nimi tai potilastunnus, ohjelmisto tuo näyttöön varoitusviestin.
• Jos valitset viestissä Yes, kuvat ladataan nykyiseen hoitosuunnitelmaan. Käytä tätä asetusta,

jos olet varma, että potilastiedot ovat samalta, jo lataamaltasi potilaalta.
• Jos valitset No, valittuja tietoja ei ladata suunnitelmaan.

BOLD MRI -tietojoukon ja anatomisten tietojen (esim. MR- tai TT-kuvien) on oltava samalta
potilaalta, ja niihin on oltava merkittynä sama potilasnimi ja -tunnus. BOLD MRI -
tietojoukkojen yhdistäminen eri potilailta saatuihin anatomisiin tietojoukkoihin johtaa
virheellisiin tuloksiin.

BOLD MRI -kartoitus
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14.2.2 Suunnittelumatriisin määritys

Yleisiä tietoja

Suunnittelumatriisi perustuu parametreihin, joita käytetään kuvantamisen aikana.
Kuvantamislaitteen käyttäjä määrittää BOLD MRI -sekvenssin ja -paradigman
kuvantamislaitteessa.
Potilaan on tehtävä määritetyt toiminnalliset tehtävät kuvantamisen aikana (esimerkiksi sormien
naputus). Myös sellaisia tietoja voidaan käyttää, jotka sisältävät useamman kuin yhden tehtävän
yhdessä tutkimuksessa, esim. sormen naputuksen ja sen jälkeen jalan liikuttamisen. Ohjelma
näyttää kaikki määritetyt toiminnalliset tehtävät luettelossa. Tästä luettelosta voit valita yhden tai
usean tehtävän, jota haluat käyttää analyysissa.

Task Paradigm -valintaikkuna

Kuva 89 

Tehtävän määritys

Vaiheet

1.
Valitse toimintoalueelta Define Tasks.
Näyttöön avautuu Task Paradigm -valintaikkuna, jossa voit määrittää suunnittelumatrii-
sin asetukset.

2. Valitse Create new... ja kirjoita nimi Task name -kenttään (esimerkiksi Hand).

3. Määritä liukusäätimellä Time to first task -kenttään ennen ensimmäistä tehtävää otettu-
jen kuvien (koekuvien) kesto tai määrä.

4. Määritä liukusäätimellä Task length -kenttään määritetyn tehtävän pituus sekunteina tai
otettujen kuvien määränä.

5. Määritä liukusäätimellä Rest length -kenttään potilaan lepoaika joko kestona tai kuvien
määränä.

6. Valitse toiminnallisen tehtävän väri värivalikoimasta.

BOLD MRI -KARTOITUS
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Vaiheet

7.

Määritä Analysis Options -asetukset napsauttamalla Properties-painiketta.
Näyttöön avautuu Options-valintaikkuna.

8. Valitse seuraavista vaihtoehdoista: Gamma Model, Gaussian Model tai None ja vah-
vista valintasi valitsemalla OK.

9.
Vahvista asetukset valitsemalla Task Paradigm -valintaikkunassa OK.
Uusi tehtävä lisätään nyt toimintoalueen Functional Tasks -luetteloon, josta se on käy-
tettävissä BOLD MRI -analyysiin.

HUOMAUTUS: Radiologian osasto toimittaa tässä määritettävät suunnittelumatriisin parametrit.
 

Parametrinäyttö

Määritetyt parametrit näytetään kaaviona Task Paradigm -valintaikkunassa. Oikealla näkyvät
käytetty kuvantamisprotokolla ja esikäsittelyasetukset (pehmennys, leikkeen aikakorjaus ja
liikkeenkorjaus).
Leikkeen aikakorjauksella voit vähentää leikkeiden eri kuvausajoista aiheutuvia artefaktoja.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että leikkeiden kuvausjärjestys on määritetty oikein. Jos
leikkeiden kuvausjärjestys ei ole tiedossa, leikkeen aikakorjausta ei käytetä.
Jos valitut tehtäväparametrit eivät vastaa ladattua BOLD MRI -kuvasarjaa, näyttöön tulee varoitus.
Kuva 89 esittää esimerkin, jonka Tongue-tehtävässä käytettiin seuraavia asetuksia:
• 0 kuvaa (offset), ei potilaan aktivointia
• 8 kuvan (20 sekunnin) aikana potilas liikutti kieltään ja
• 16 kuvan (40 sekunnin) aikana ei tapahtunut potilaan aktivointia.

Jos toiminnallista tehtävää ei enää tarvita, voit poistaa sen Task Selection -luettelosta
valitsemalla Remove.

Oikean analyysin saamiseksi koko toiminnallinen paradigma on määritettävä
toiminnallisina tehtävinä. Käyttäjän on varmistettava, että valitut asetukset vastaavat
käytössä olevia koeasetuksia.
Toiminnallisen paradigman (määritetyt tehtävät) ja mitatun aikasarjan välinen korrelaatiokerroin
lasketaan yleisesti hyväksytyn Pearsonin menetelmän mukaan.
HUOMAUTUS: BOLD MRI tukee vain lohkokohtaisia toiminnallisia paradigmoja.
Tapahtumakohtaisia paradigmoja ei tällä hetkellä tueta.
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14.2.3 BOLD MRI -tietojen analysointi

Yleisiä tietoja

Kun toiminnalliset tehtävät on määritetty (katso s. 209), tietojen analysointi voidaan aloittaa.

Tietojen analysoinnin aktivointi

Vaihe

Voit aloittaa määritettyjen tehtävien toiminnallisen analyysin valitsemalla Start BOLD MRI Ana-
lysis. 
Toimintoalueen tilanneilmaisinpalkissa näkyy toiminnon tila.

Näytettävät tulokset

Laskettu kuvankäsittelyn tulos näkyy kuvanäkymissä kullekin tehtävälle määritetyllä värillä.

Kuva 90 
Kun analyysi on valmis, oleellisia signaalitietoja sisältävät kuvatietojen alueet näytetään värillisinä
havaitun signaalitason ja tehtävälle määritetyn värin mukaisesti.

BOLD MRI -kynnyksen säätö

Voit säätää värillistä aktivointialuetta toimintoalueen Threshold-liukusäätimellä. 
Threshold-liukusäädin auttaa erottamaan aktivoidut pikselit (joiden aktivointitodennäköisyys on
kynnysarvoa suurempi) ei-aktivoiduista pikseleistä. Liukusäätimen yläpuolella näkyvät
määritettynä oleva kynnystaso ja virheellisesti aktivoitavien pikseleiden arvo (p-arvo).

Vaihtoehdot

Vetämällä liukusäädintä oikealle voit suurentaa näytön vaatimaa signaalin vähimmäisintensiteet-
tiä. Vastaavasti näkyvissä oleva aktivointialue pienenee.
HUOMAUTUS: Mitä suurempi on signaalin voimakkuus, sitä vaaleampana väri näkyy.
 

Vetämällä liukusäädintä vasemmalle voit sisällyttää alueita, joilla BOLD MRI -signaali on heikom-
pi.
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Onnistuneen analyysin jälkeisessä BOLD MRI -kartoituksessa käytettävä tilastollisesti
merkittävä oletuskynnysarvo on p = 0,001. Tämä on vain ehdotettu kynnysarvo. Ennen
tietojen tulkintaa ja käyttämistä käyttäjän on tarkistettava ehdotettu arvo ja säädettävä
kynnystä tarvittaessa. Kynnysarvolla on merkittävä vaikutus näytettävään tulokseen.
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14.3 Time Series View -välilehti
14.3.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Time Series View -välilehdessä voit tarkistaa BOLD MRI -aktivointisignaalitiedot, jotta voit
• helpottaa oikean kynnyksen säätöä
• arvioida näytetyt aktivoinnit
• verrata tuloksia määritettyyn paradigmaan.

Lisäksi voit valita kuvajoukosta tietyn vokselin ja näyttää vastaavan signaalin ajan mittaan ja
asettaa nämä päällekkäin kuvaajiin, jotka esittävät liikkeenkorjausparametrit (jos niitä käytetään
tuonnin aikana) ja niiden mahdolliset yhteensattumat liikkeestä syntyvien artefaktojen kanssa.

Näytön asettelu

③

④

①

②

Kuva 91 

Nro Näkymä Kuvaus

① Kolmiulotteisen määri-
tyksen näkymä Määritä erilaiset näyttövaihtoehdot (katso s. 84).

② Joukon valintanäkymä Valitse näytetty kuvajoukko (katso s. 278).

③ Time series view -nä-
kymä

Tässä näkyy toimintoluettelosta valittu toiminnallinen tehtävä,
jonka päälle voidaan lisätä tietoja, kuten signaalin voimakkuus eri
ajanjaksoina, liikkeenkorjaustiedot jne.

④ Vokselien valintanäky-
mä Tässä voit valita vokselin, johon aikasarjakaavio perustuu.
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Interpolointiasetukset

Vaihtoehdot

Toiminnallisen analyysin ensimmäisen vaiheen (katso s. 218)
jälkeen vokselien valintanäkymässä näkyvät aktivointialue ja
todellinen vokselijakauma, kuten kuvassa näkyy.

Voit helpottaa näytettyjen tietojen visuaalista tulkintaa nap-
sauttamalla ensin nuolipainiketta vokselien valintanäkymässä
ja napsauttamalla sitten interpolointikuvaketta.

Time Series View -välilehti
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14.3.2 Signaalinäyttö

Yleisiä tietoja

Time Series View -näkymässä toimintoluettelosta valittu toiminnallinen tehtävä näkyy aikajanalla,
joka koostuu useista otetuista kuvista. Aluksi tässä näkymässä ei ole muita tietoja.

Signaalinäytön aktivointi

Voit näyttää signaalin intensiteetin tietyllä alueella tiettynä ajanjaksona valitsemalla tarvittavan
vokselin tai vokselijoukon vokselien valintanäkymässä.

Vaiheet

1. Napsauta ensin nuolipainiketta vokselien valintanäkymässä ja
sitten Time Series Options -kuvaketta.

2.

Valitse aikasarjavaihtoehto: Single Voxel, 3 x 3 Voxel, 5 x 5
Voxel.
HUOMAUTUS: Jos valitset 3 x 3 Voxel tai 5 x 5 Voxel, vas-
taavalle signaalille käytetään keskiarvoa. Sen ansiosta toimin-
nallista aktivointia voidaan arvioida luotettavammin.
 

3. Tarkista, että Select Timeseries -kuvake on aktivoituna (kel-
tainen) työkalurivillä.

4.

Napsauta vokselien valintanäkymässä värillistä aktivointialuet-
ta, joka edustaa valittuna olevaa toiminnallista tehtävää.
Keltainen kehys ilmaisee alueen, jota käytetään signaalin
näyttämiseen. Voit säätää kehystä hiiren osoittimella (joka nä-
kyy kohdistusristikkona).
HUOMAUTUS: Voimakkaimman signaalin alueet näkyvät vaa-
leimpina.
 

Signaalikaavio

① ②

Kuva 92 
Kun olet valinnut vokselit, vastaava BOLD MRI -signaalin voimakkuus (y-akseli) tietyn ajanjakson
aikana (x-akseli) näkyy kaaviossa valkoisella.
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Mitä voimakkaampi signaali kunkin värillisen palkin kohdalla on (eli mitä suurempi harmaan arvo
on), sitä suuremmalla todennäköisyydellä signaali ei ole vain satunnaisten artefaktojen seurausta.
Toiminnallisen tehtävän korrelaatiokerroin ja valitun vokselialueen aikasarja lasketaan ①.
Valitun vokselialueen x-, y- ja z-koordinaatit on saatu ②.
Keskiarvo (kaavion oikeassa alakulmassa) osoittaa valitun alueen tyypin (yksi vokseli; 3 x 3,
interpoloitu; 5 x 5, interpoloitu).

Tilastoanalyyseihin ja MRI EPI -kuvien yleiseen heikkoon laatuun liittyvien
epävarmuustekijöiden vuoksi tuloksia tulee tarkastella aivotoimintaan liittyvinä
parametritietoina.

Time Series View -välilehti
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14.3.3 Liikkeenkorjaus

Yleisiä tietoja

Jos tuonnin yhteydessä on sovellettu liikkeenkorjausta (katso s. 44), myös vastaavat kääntö- ja
kiertoparametrit voidaan näyttää aikasarjanäkymässä.

Liikkeenkorjaustietojen aktivointi

Vaiheet

1. Napsauta näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa Motion Correc-
tion -kuvaketta.

2. Valitse liikkeenkorjausvaihtoehto: None, Translation, Rotation.

Kaavion tulkinta

Time Series View -näkymän kaavio päivittyy potilaan koordinaattijärjestelmän x-, y- ja z-
suunnissa.

Kuva 93 
• R–L (oikealta vasemmalle) -liike näkyy punaisena viivana.
• A–P (anteriorinen–posteriorinen) -tiedot näkyvät vihreänä viivana.
• H–F (pää–jalat) -tiedot näkyvät sinisenä viivana.

Kääntötiedot ilmaistaan millimetreinä. Kiertotiedot ilmaistaan asteina.
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14.4 Kolmiulotteiset BOLD MRI -objektit
14.4.1 Kohdealueen määritys

Yleisiä tietoja

Kun BOLD MRI -analyysi on suoritettu, voit luoda BOLD MRI -rakenteesta kolmiulotteisen mallin
ja viedä sen Brainlab-navigointiohjelmistossa käytettäväksi.

Region of Interest -toiminnon käyttö

Ennen kolmiulotteisen objektin luomista voit käyttää työkalurivin Region of Interest -toimintoa
esim. verisuonista peräisin olevien väärien aktivointien estämiseksi. Tätä toimintoa voidaan
käyttää myös erillisille motorisen aktivoinnin alueille.
HUOMAUTUS: Region of Interest -toiminto aktivoituu onnistuneen BOLD MRI -analyysin jälkeen
automaattisesti. 
 

Kohdealueen määritys

Kuva 94 

Vaiheet

1. Napsauta työkalurivin kohdealueen painiketta, jos se ei ole jo valittuna (keltai-
nen).

2. Säädä hiiren osoittimella kuvanäkymien keltaisen pistekehyksen kokoa ja sijaintia siten,
että kehys ympäröi haluamasi kohdealueen.

Luodessasi toiminnallisista alueista kolmiulotteisia objekteja varmista, että tärkeät
aktivoinnit sijaitsevan kohdealueen sisäpuolella. Jos kohdealue ei ole käytössä,

Kolmiulotteiset BOLD MRI -objektit
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kolmiulotteisen objektin luomiseen käytetään kaikkia valittuna olevan tehtävän BOLD MRI -
alueita.
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14.4.2 Kolmiulotteisten BOLD MRI -objektien luominen

Ennen aloitusta

Koska anatomiset kuvajoukot (esimerkiksi MR-kuvajoukot) ovat tarkempia, kolmiulotteinen BOLD
MRI -objekti voidaan luoda vain anatomisista tiedoista. Yhdistä tämän vuoksi BOLD MRI -tiedot
anatomiseen kuvajoukkoon (katso s. 151) ja varmista kolmiulotteisen rakenteen tarkkuus
tarkistamalla yhdistämisen tulos.
Ennen kuin voit luoda kolmiulotteisen BOLD MRI -objektin, sinun on
• suoritettava toiminnallisen tehtävän BOLD MRI -analyysi (katso s. 211)
• määritettävä kolmiulotteisen objektin kohdealue toiminnallisen tehtävän aktivointialueelta (katso

s. 218).

Kolmiulotteisten BOLD MRI -objektien luonti

Vaiheet

1. Valitse toiminnallinen tehtävä toimintoalueen luettelosta.

2. Avaa Properties-valintaikkuna valitsemalla Create 3D Object.

3. Voit tarvittaessa muokata objektin nimeä Name-kentässä.

4. Valitse Image Set -luettelosta yhdistetty kuvajoukko, johon kolmiulotteinen BOLD MRI -
objekti tulee linkittää.

5.

Voit luoda kolmiulotteiselle objektille aktivoinnin kohdepisteen (ilmaisee alueen, jolla sig-
naali on voimakkain) valitsemalla Create Activation Hot Spot.
HUOMAUTUS: Toiminnalliset kohdepisteet ilmaisevat vokselit, joiden aktivointi on suurin
tietyn toiminnallisen tehtävän kohdealueella. Näiden pisteiden avulla käyttäjä voi arvioida
aktivointien tulosta sekä käyttää pisteitä aktivoinnin kohdepisteinä. Kohdepisteet voidaan
luoda vokseliobjektin luomisen yhteydessä, mutta vain, kun kohdealue on määritettynä.
 

6. Valitse Select color -välilehti ja sitten kolmiulotteisen BOLD MRI -objektin väri.

7.
Vahvista asetuksesi valitsemalla OK.
Kolmiulotteinen BOLD MRI -objekti lisätään toimintoalueen luetteloon ja näytetään suun-
nittelualueen kuvanäkymissä.
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Näytetyt kolmiulotteiset BOLD MRI -objektit

Kuva 95 

BOLD MRI -kohdepisteiden ja kolmiulotteisten objektien väri voi muuttua
navigointiohjelmistoon viennin aikana.

Kolmiulotteisen näytön säätö

Vaihtoehdot

Jos haluat näyttää kolmiulotteisen objektin vain ääriviivoina, valitse toimintoalueen Contours-va-
lintaruutu.

Jos haluat näyttää kolmiulotteisen objektin valitulla värillä sävytettynä, valitse Contours-valinta-
ruutu.

Toiminnalliset rakenteet ja anatomiset tiedot

Anatomisen suuren tarkkuuden MRI-kuvantamisen kuvausala voi erota BOLD MRI -tietojen
kuvausalasta. Anatomisten tietojen mittasuhteista ja aktivointialueiden sijainnista saattaa
seurata, että luodut objektit ovat vain osittain anatomisessa tilavuudessa luotuja tai niitä ei
ole lainkaan luotu siinä.

BOLD MRI -käsittelyn tulos tulee tarkistaa huolellisesti ja vahvistaa vain, jos olet varma,
että se vastaa tunnettuja anatomisia alueita.
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Kolmiulotteisten BOLD MRI -objektien poisto

Vaiheet

1. Valitse kolmiulotteinen BOLD MRI -objekti luettelosta.

2. Valitse Remove.
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15 SÄIKEIDEN SEURANTA
15.1 Perustietoja
15.1.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Fiber Tracking (Säikeiden seuranta) -toiminnon avulla voit seurata määritetyn kohdealueen
säierakenteita diffuusiopainotettujen MR-kuvien perusteella.
Fiber Tracking on käytettävissä, kun DTI-tietojoukko on ladattu valittuna olevaan
hoitosuunnitelmaan.

Säikeiden seurannan perusteet

Fiber Tracking perustuu aivojen anisotrooppisen diffuusion mittaukseen useaan eri suuntaan
kuvattujen diffuusiopainotettujen kuvien (DTI-tietojen) perusteella. 
Valkean aineen säikeiden suuntainen veden diffuusio lasketaan koko tilavuudesta. Tämän
ansiosta iPlan voi seurata säikeiden suuntaa valitulla kohdealueella ja näyttää suunnan
värikoodin mukaan. Tietty väri edustaa tiettyä suuntaa.
Voit valita iPlan-ohjelmistossa säiekimput kohdealueesta alkaen ja muuttaa sitten säiekimpun
kolmiulotteiseksi objektiksi, jota voidaan hyödyntää suunnittelussa myöhemmin.

Ennen aloitusta

Kolmiulotteiset säieobjektit voidaan luoda vain anatomisista tiedoista (esimerkiksi MR-kuvista).
Muista siksi yhdistää DTI-tiedot ja anatominen kuvajoukko Image Fusion -toiminnolla.

Vaiheet

1. Suorita DTI-kuvantaminen Brainlabin asiakastuesta saatavissa olevien Brainlabin kuvan-
tamisohjeiden mukaisesti.

2. Tuo DTI-tiedot ja anatominen tietojoukko (katso s. 25).

3. Yhdistä anatomiset ja toiminnalliset tiedot suorittamalla DTI-tietojen ja kaikkien muiden
käytettävissä olevien kuvajoukkojen yhdistäminen (katso s. 151).

DTI-kuvat voivat sisältää vääristymiä, jolloin kolmiulotteinen objekti luodaan tai sijoitetaan
väärin. Tämä määräytyy kuvantamislaitteen määritysten ja protokollien mukaan. DTI-tietoja
on verrattava muihin anatomisiin tietoihin, ja niiden oikeellisuus on vahvistettava kuvien
yhdistämisen aikana.

Varmista, että kolmiulotteinen objekti on luotu oikeaan sijaintiin oikein, yhdistämällä
pienen tarkkuuden B0-leikejoukko ja anatominen leikejoukko sekä vahvistamalla
yhdistäminen manuaalisesti.
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15.1.2 Säikeiden seurannan toiminnot

Päänäyttö

Kuva 96 

Toimintojen yleiskuvaus

Toiminto Kuvaus Katso

Luetteloruutu
Luettelee lisäämäsi kohdealueet, säiekimput ja kolmiulotteiset
säieobjektit. Tästä voit muokata luettelossa olevien kohteiden
näkyvyyttä, väriä ja ominaisuuksia.

Sivu 65

New ROI... Luo kohdealue. Sivu 227

Remove Poista valittu kohdealue, säiekimppu tai kolmiulotteinen
säieobjekti luettelosta. Sivu 234

FA Threshold Säädä pienin diffuusioarvo, joka huomioidaan säikeiden seu-
rannassa. Sivu 230

Minimum Length Säädä seurattavien säikeiden vähimmäispituus. Sivu 230

Track Aloittaa säikeiden seurannan valitulla kohdealueella määritetty-
jen parametrien mukaisesti. Sivu 231

Exclude Sulkee pois tietyt säikeet kaikkien näkyvien, yhden tai useam-
man kohdealueen läpi kulkevien säikeiden joukosta. Sivu 167

Create 3D Ob-
ject... Luo seurattujen säikeiden kolmiulotteinen malli. Sivu 233

Contours Näytä kolmiulotteinen säieobjekti värillä sävytettynä tai pelkillä
ääriviivoilla. Sivu 234

Perustietoja
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15.2 Säikeiden seurannan käyttö
15.2.1 DTI-tutkimuksen valinta

Tutkimuksen valitseminen

Jos olet tuonut hoitosuunnitelmaan useamman kuin yhden DTI-tutkimuksen (jos esimerkiksi olet
tuonut kuusi diffuusiosuuntaa sisältävän tutkimuksen ja toisen kaksitoista diffuusiosuuntaa
sisältävän tutkimuksen), näyttöön avautuu DTI Study -valintaikkuna Fiber Tracking -
suunnittelutehtävään siirryttäessä. Tässä voit valita DTI-tutkimuksen, jossa säikeitä seurataan.

Kuva 97 

Vaiheet

1. Valitse DTI-tutkimus Available DTI Studies -luettelosta.

2. Tarkista valintaikkunan oikeassa reunassa näkyvät tiedot.

3. Vahvista asetukset ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

DTI-tietojen tarkistus

Jos napsautat Abort-painiketta edistymispalkin alla DTI-tuonnin aikana, ohjelmisto voi
edelleen laskea diffuusiotensorin. Tämä syntynyt diffuusiotensori voi kuitenkin olla
virheellinen. Tässä tapauksessa sinun tulee tarkistaa diffuusiotiedot (esim. kuvien määrän),
jotta voit varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on tuotu.

Kuvantamislaitteen asetukset ja käytännöt saattavat aiheuttaa DTI-kuviin vääristymiä. Voit
tarkistaa tietojen oikeellisuuden vertaamalla DTI-kuvia anatomisiin tietoihin ja tarkistamalla
niiden oikeellisuuden kuvien yhdistämisen aikana.

Järjestelmän sanomat

Jotta hoitosuunnittelussa käytetään asianmukaisia tietojoukkoja, kaikkien lataamiesi DTI-tietojen
on oltava samalta potilaalta. Jos yrität tuoda uusia DICOM-tietoja potilaalta, jolla on eri nimi tai
potilastunnus, ohjelmisto tuo näyttöön varoitusviestin.
• Jos valitset Yes, kuvat ladataan nykyiseen hoitosuunnitelmaan. Käytä tätä valintaa vain, jos

olet varma, että DTI-potilastiedot ovat samalta, jo lataamaltasi potilaalta.
• Jos valitset No, valittuja tietoja ei ladata suunnitelmaan.

DTI-tietojoukon ja anatomisten tietojen (esim. MR- tai TT-kuvien) on oltava samalta
potilaalta, ja niihin on oltava merkittynä sama potilasnimi ja -tunnus. DTI-tietojoukkojen
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yhdistäminen eri potilailta saatuihin anatomisiin tietojoukkoihin johtaa virheellisiin
tuloksiin.

Säikeiden seurannan käyttö
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15.2.2 Seurannan kohdealueen määritys

Miten säikeitä seurataan?

Ohjelmisto rekonstruoi säiekimput seuraamalla paikallisen diffuusion suuntaa. Kun kaikki pisteet
yhdistetään, säie rekonstruoidaan viivana. Ohjelmisto aloittaa määrittämältäsi kohdealueelta ja
yhdistää diffuusioalueet, joilla on samat FA-arvot.

Taustatietoja

Säierakenteiden luonti hoitosuunnitelmassa edellyttää, että ensin määritetään valitun kuvajoukon
alustava kohdealue. Kun määrität kohdealueen, kaikki alueen läpi kulkevat säikeet sisällytetään
säiekimppuun.
Voit luoda ja käyttää useita kohdealueita samaan aikaan. Kun esimerkiksi yksi kohdealue valitaan
motoriselta alueelta ja toinen aivorungosta, voidaan näyttää nämä alueet yhdistävät valkean
aineen radat (esim. pyramidirata).
HUOMAUTUS: Kun määrität kohdealueen, sitä käytetään säikeiden seurannassa, jos se
määritetään näkymään luettelonäkymässä (katso s. 64).
 

Kohdealuemäärityksen aktivointi

Vaiheet

1. Valitse New ROI ... toimintoalueella ja avaa ROI Properties -valintaikkuna.

2.

Nyt voit halutessasi luoda kolme erilaista objektityyppiä. Valitse ROI Properties -valintaik-
kunassa jokin seuraavista:
• Manual 3D Object (oletusarvo, katso s. 227)
• Existing 3D Object (katso s. 228)
• Cubic Box (katso s. 229)

Kolmiulotteisen manuaalisen objektin määritys

Tällä toiminnolla voit määrittää kohdealueen luomalla objektin manuaalisesti kuvajoukkoon.

Kuva 98 
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Vaiheet

1. Kirjoita kohdealueen nimi Name-kenttään.

2. Valitse Region of Interest (ROI) -kohdasta Manual 3D Object.

3.

Toimi Properties-alueessa seuraavasti:
• Valitse objektin väri värivalikoimasta.
• Piirrä objekti kuvanäkymässä näkyviin kuvatietoihin manuaalisesti Brush-toiminnolla

(katso s. 173) ja Eraser-toiminnolla (katso s. 201).
• Valitse tarpeen mukaan Auto Fill -valintaruutu (katso s. 200) ja Contours-valintaruutu

(katso s. 200) tai poista niiden valinta.

4. Lisää toimintoalueen luetteloon kohdealue valitsemalla OK.

Aiemmin luodun kolmiulotteisen objektin valinta

Tällä toiminnolla voit määrittää kohdealueen Object Creation -suunnittelutehtävässä luotujen
objektien perusteella (katso s. 167).

Kuva 99 

Vaiheet

1. Kirjoita kohdealueen nimi Name-kenttään.

2. Valitse Region of Interest (ROI) -kohdasta Existing 3D Object.

3.

Toimi Properties-alueessa seuraavasti:
• Valitse objektin väri värivalikoimasta.
• Valitse luettelosta anatominen rakenne, jota käytetään kohdealueen perustana, esimer-

kiksi kasvain tai BOLD MRI -aktivoinnit.
• Määritä anatomisen rakenteen ympärille reuna, jota käytetään objektin koon muuttami-

seen, napsauttamalla Enlarge Object by -kentän nuolipainikkeita tai syöttämällä arvo
tähän kenttään.

4. Luo objektin esikatselu valitsemalla Generate.

5. Lisää toimintoalueen luetteloon kohdealue valitsemalla OK.

Säikeiden seurannan käyttö
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Kuutiomaisen kohdealueen määritys

Tällä toiminnolla voit määrittää kohdealueen ympäröimällä vaaditun alueen kuutiomaisella
kehyksellä.

Kuva 100 

Vaiheet

1. Kirjoita kohdealueen nimi Name-kenttään.

2. Valitse Region of Interest (ROI) -kohdasta Cubic Box.

3. Valitse objektin väri värivalikoimasta Properties-alueella.

4. Sijoita kohdealue ja muuta sen kokoa kuvanäkymissä hiiren osoittimella (kehyksen osoit-
tamalla tavalla), kunnes säikeiden seurantaan käytettävä alue sisältyy kuution sisään.

5. Lisää toimintoalueen luetteloon kohdealue valitsemalla OK.

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt kohdealueen, voit
• säätää seurantaparametreja (katso tarvittaessa s. 230).
• aloittaa säikeiden seurannan (katso s. 231).
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15.2.3 Seurantaparametrien säätö

Yleisiä tietoja

Ennen kuin aloitat säikeiden seurannan määritetyllä kohdealueella, voit tarkastella ja säätää
säikeiden seurannan parametreja (tarvittaessa) siten, että säikeiden seuranta tapahtuu
kuvajoukossa optimaalisesti.

FA-kynnyksen säätö

FA-kynnys on pienin diffuusion arvo, joka huomioidaan säikeiden seurannassa.
Hoitosuunnitelmaan tuotujen DTI-tietojen mukaan määräytyy, tarvitseeko tätä asetusta muuttaa.
• Alempi kynnysasetus mahdollistaa pienempien ja vähemmän tärkeiden säikeiden seurannan.
• Korkeampi kynnysasetus vähentää kohinaa ja näyttää selkeimmät säikeet.

Vaihe

Säädä kynnys haluamallesi tasolle vetämällä toimintoalueen FA Threshold -liukusäädintä. 
HUOMAUTUS: Kynnystaso näkyy liukusäätimen yläpuolella. Oletusarvo on 0,3.
 

Vähimmäispituuden säätö

Vaihe

Määritä seurattavien säikeiden vähimmäispituus millimetreinä vetämällä toimintoalueen Mini-
mum Length -liukusäädintä. 
HUOMAUTUS: Pituus näkyy liukusäätimen yläpuolella. Oletusarvo on 80 mm.
 

Säikeiden seurannan käyttö
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15.2.4 Säikeiden seuranta

Yleisiä tietoja

Start Tracking -toiminnon avulla ohjelmisto voi seurata kaikkia aktiivisen kohdealueen kanssa
leikkaavia ja määritetyt ehdot (FA Threshold ja Minimum Length) täyttäviä säikeitä. Tämä
toiminto on käytössä, kun näkyvissä on yksi tai useampi kohdealue. 

Säikeiden seurannan aktivointi

Vaiheet

1. Valitse kohdealue toimintoalueen luettelosta.

2.
Aloita säikeiden seuranta valitsemalla Start Tracking.
Kun säikeiden seuranta on päättynyt, ohjelmisto näyttää säikeet erivärisinä diffuusiosuun-
nan mukaisesti ja säiekimppu lisätään toimintoalueen luetteloon.

Näytetyt säikeet

Kuva 101 

Säikeen väri Diffuusiosuunta

Punainen Vasen–oikea

Vihreä Anteriorinen–posteriorinen

Sininen Pää–jalka

HUOMAUTUS: Säikeiden värikoodaus saattaa poiketa jonkin verran edellä kuvatusta kuvan
angulaation mukaan.
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Säiekimppujen näkyvyys

Vaihtoehdot

Kun toimintoalueen luettelossa on säiekimpun vieressä avointa silmää esittävä kuvake,
tämä tarkoittaa, että säiekimppu näkyy.
Piilota säiekimppu napsauttamalla silmäkuvaketta.

Suljettua silmää esittävä kuvake tarkoittaa, että säiekimppu on piilotettu.
Tuo säiekimppu uudelleen näkyviin napsauttamalla silmäkuvaketta.

ikkunointiasetukset

Voit säätä näytettyjen kuvien ikkunointiasetuksia milloin tahansa työkalurivin Windowing- (katso
s. 290) tai Advanced Windowing -asetuksilla (katso s. 291). Koska ikkuna-asetukset
määrittävät vain visuaalisen kynnyksen, näiden asetusten muuttaminen ei vaikuta säikeiden
seurannan laskentoihin.

Säikeiden seurannan tulokset

Säikeiden seurannan tulos perustuu diffuusiotensorikuvien laskentoihin. iPlan näyttää vain
suhteellisen esityksen paikallisesta anisotropiasta, joka liittyy aivojen valkean aineen
säierakenteisiin.

Kasvaimen tyyppi, koko ja sijainti voivat vaikuttaa kuvantamislaitteen alkuperäisiin
diffuusiotietoihin. Jos kudoksessa on turvotusta (ödeema), anisotropiatietoja saatetaan
menettää tai niissä saattaa esiintyä vääristymiä.

Seuranta-algoritmi seuraa säikeitä, jotka vastaavat nykyistä kynnysarvoa ja pienintä
sallittua pituusasetusta (katso s. 230). Jos nämä arvot ovat liian suuria tai liian pieniä,
seuratut säikeet saattavat poiketa todellisesta anatomisesta rakenteesta. Tuloksena
saatavat säikeet eivät koskaan ole anatomisten rakenteiden absoluuttinen esitys, vaan
pikemminkin valitun kohdealueen läpi koskevan paikalliseen diffuusion esitys. Lisätietoja
on kuvantamisohjeissa, jotka ovat saatavissa Brainlabin asiakastuesta.

Säikeiden seurannan käyttö
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15.3 Kolmiulotteiset säieobjektit
15.3.1 Kolmiulotteisten säieobjektien luonti

Yleisiä tietoja

Kun säikeiden seuranta on päättynyt, voit luoda säiekimpusta kolmiulotteisen mallin, joka voidaan
viedä käytettäväksi Brainlabin navigointiohjelmistossa.

Ennen aloitusta

Koska anatomiset kuvajoukot (esimerkiksi MR-kuvajoukot) ovat tarkempia, kolmiulotteinen
säieobjekti voidaan luoda vain anatomisista tiedoista. Yhdistä tämän vuoksi DTI-tiedot
anatomiseen kuvajoukkoon (katso s. 151) ja varmista kolmiulotteisen objektin tarkkuus
tarkistamalla yhdistämisen tulos.

Kolmiulotteisen objektin luonti

Vaiheet

1. Valitse säiekimppu toimintoalueen luettelosta.

2. Valitse Create 3D Object... ja avaa Properties-valintaikkuna (katso s. 65).

3. Kirjoita kolmiulotteisen säieobjektin nimi Name-kenttään.

4. Valitse Image Set -luettelosta yhdistetty kuvajoukko, johon kolmiulotteinen säieobjekti tu-
lee linkittää.

5. Valitse Select color -välilehti ja sitten kolmiulotteisen säieobjektin väri.

6. Määritä kolmiulotteisissa kuvanäkymissä näytettävien kolmiulotteisten säieobjektien läpi-
kuultavuus Opacity-liukusäätimellä.

7.
Vahvista asetuksesi valitsemalla OK.
Kolmiulotteinen säieobjekti lisätään toimintoalueen luetteloon ja näytetään suunnittelua-
lueen kuvanäkymissä.

HUOMAUTUS: Voit seurata eri säiekimppuja ja luoda niin monta kolmiulotteista säieobjektia kuin
hoitosuunnitelmasi edellyttää.
 

Säieobjektit ja anatomiset tiedot

Tietyt anatomisten tietojen mittasuhteet ja seurattavien säikeiden sijainnit saattavat
aiheuttaa sen, että muodostetut kolmiulotteiset säieobjektit luodaan leikejoukkoihin vain
osittain tai niitä ei luoda lainkaan. Jos seuratut säikeet sijaitsevat alueilla, jotka eivät
kokonaan sisälly anatomiseen leikejoukkoon, näyttöön tulee varoitussanoma. Jos mitään
anatomisen tietojoukon säikeitä ei voi muuntaa kolmiulotteiseksi objektiksi, ohjelma
näyttää varoituksen ja kolmiulotteisen objektin luominen keskeytyy.
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Esimerkki kolmiulotteisesta säieobjektista

Alla olevassa kuvassa on pyramidirata, joka on kolmiulotteinen säieobjekti.

Kuva 102 

Kolmiulotteisen näytön säätö

Vaihtoehdot

Jos haluat näyttää kolmiulotteisen objektin vain ääriviivoina, valitse toimintoalueen Contours-va-
lintaruutu.

Jos haluat näyttää kolmiulotteisen objektin valitulla värillä sävytettynä, poista Contours-valinta-
ruudun valinta napsauttamalla sitä.

Kolmiulotteisten objektien poisto

Vaiheet

1. Valitse kolmiulotteinen objekti luettelosta.

2. Valitse Remove.

Kolmiulotteiset säieobjektit

234 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



16 STEREOTAKTINEN
SUUNNITTELU

16.1 Perustietoja
16.1.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Stereotactic Planning -suunnittelutehtävässä voit
• suunnitella kuviin kirurgisten instrumenttien mahdolliset reitit
• laskea stereotaktisen kaaren asetukset suunnittelulle liikeradalle.
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16.1.2 Stereotaktisen suunnittelun toiminnot

Päänäyttö

Kuva 103 

Toimintojen yleiskuvaus

Toiminto Kuvaus Katso

Luetteloruutu
Tuo näyttöön kuvajoukkoon lisätyt liikeradat. Valitsemalla tä-
män voit muokata liikeratojen näkyvyyttä, väriä ja ominaisuuk-
sia.

Sivu 65

New Trajectory... Lisää liikerata kuvajoukkoon. Sivu 237

Remove Poista liikerata kuvajoukosta. Sivu 250

Duplicate Monista aiemmin luotu liikerata. Sivu 238

Parallel... Luo aiemmin luodun liikeradan kanssa samansuuntainen liike-
rata. Sivu 239

Target Sijoita tai paikanna liikeradan kohdepiste. Sivu 237

Entry Sijoita tai paikanna liikeradan sisäänmenopiste. Sivu 237

Stereotactic Refe-
rence

Jos suunnitelmassa on käytettävissä useita stereotaktisia pai-
kannuksia, valitse käytettävä paikannettu kuvajoukko. Sivu 240

Arc Settings... Tarkasta erilaiset kaariasetukset ja muokkaa niitä. Sivu 240

AC/PC Coordina-
tes...

Sijoita kohde- ja sisäänmenopisteet valitun pisteen koordi-
naattien mukaan. Sivu 242

Atlas... Tarkista suunniteltu liikerata atlaskuvasta ja vastaavista poti-
laskuvista. Sivu 244

Display AC/PC
Points

Näytä AC- ja PC-pisteet, jos valittu kuvajoukko on AC/PC-pai-
kannettu tai fuusioitu AC/PC-paikannettuun joukkoon. Sivu 250

Perustietoja
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16.2 Liikeratojen luonti
16.2.1 Uusien liikeratojen luonti ja sijoitus

Liikeratojen lisäys

Vaiheet

1. Valitse New Trajectory... ja avaa Properties-valintaikkuna (katso s. 65).

2.
Kirjoita Name-kenttään liikeradan nimi.
HUOMAUTUS: Jos et nimeä liikerataa, sen nimenä luettelossa näkyy sana Trajectory,
jonka jäljessä on järjestysnumero.
 

3. Määritä Diameter-kenttään liikeradan halkaisija (millimetreinä).

4. Valitse liikeradan väri.

5. Vahvista asetukset ja lisää liikerata toimintoalueen luetteloon valitsemalla OK.

Liikeratojen nimeäminen

Määritä kullekin liikeradalle yksilöivä nimi tunnistamista varten.

Liikeratojen sijoitus

Vaiheet

1. Valitse liikerata toimintoalueen luettelosta.

2.
Valitse Target-painike ja sijoita kohdepiste napsauttamalla haluamaasi kohtaa kuvassa.
Kohdepiste näkyy kuvassa kohdistusristikkona.

3.

Valitse Entry-painike ja sijoita sisäänmenopiste napsauttamalla haluamaasi kohtaan ku-
vassa.
Sisäänmenopiste näkyy kuvassa ympyränä, ja sisäänmenopisteen ja kohdepisteen välis-
sä näkyy liikerata.
Kuvissa näkyvistä liikeradoista on esimerkkejä jäljempänä tässä käyttöohjeessa (katso s.
251).
HUOMAUTUS: Kolmiulotteisissa näkymissä voit sijoittaa pisteet myös kolmiulotteisten ra-
kenteiden pintaan. Jos sijoitat kohde- ja sisäänmenopisteet kolmiulotteisessa näkymässä,
tarkista liikerata aina kaksiulotteisissa näkymissä.
 

HUOMAUTUS: Voit sijoittaa pisteitä uudelleen myös vetämällä ne hiirellä uuteen sijaintiin.
 

Liikeratojen tarkastelu

Kun olet lisännyt liikeradan, voit tarkastella sitä kuvanäkymissä ja vahvistaa sen ohjeiden
mukaisesti (katso s. 251).
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16.2.2 Liikeratojen monistaminen

Ennen aloitusta

Hoitosuunnitelman on sisällettävä vähintään yksi suunniteltu liikerata.

Monistettujen liikeratojen luonti

Vaiheet

1. Valitse aiemmin määritetty liikerata toimintoalueen luettelosta.

2.
Lisää liikerata toimintoalueen luetteloon valitsemalla Duplicate.
HUOMAUTUS: Oletusarvon mukaan liikeradan nimeksi tulee aiemmin luodun liikeradan
nimi sillä erotuksella, että nimen jäljessä ovat sana Clone ja järjestysnumero.
 

Monistettu liikerata

Monistetut liikeradat sijaitsevat päällekkäin alkuperäisen liikeradan kanssa. Voit sijoittaa uuden
liikeradan uudelleen Target- ja Entry-painikkeilla (katso s. 237).

Liikeratojen luonti
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16.2.3 Samansuuntaisten liikeratojen luominen

Ennen aloitusta

Hoitosuunnitelman on sisällettävä vähintään yksi suunniteltu liikerata.

Samansuuntaisen liikeradan luonti

Vaiheet

1. Valitse New Trajectory... ja avaa Properties-valintaikkuna (katso s. 65).

2. Määritä liikeradan nimi, halkaisija ja väri ohjeiden mukaisesti (katso s. 237).

3. Vahvista asetukset ja lisää liikerata toimintoalueen luetteloon valitsemalla OK.

4. Määritä liikeradan kohdepiste tai sisäänmenopiste (katso s. 237).

5. Kun kohde- tai sisäänmenopiste on sijoitettu, valitse toimintoalueessa Parallel...

6.

Valitse Trajectories-välilehdessä samansuuntaisen
liikeradan perustana käytettävä aiemmin luotu liike-
rata. Määritä liikeradan pituus.
Valitse Properties-valintaikkuna ja määritä liikera-
dan nimi, halkaisija ja väri sekä valitse kuvajoukko.

7.
Vahvista asetukset ja lisää liikerata toimintoalueen luetteloon valitsemalla OK.
Uusi liikerata näkyy kuvassa samansuuntaisena alkuperäisen liikeradan kanssa.

STEREOTAKTINEN SUUNNITTELU
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16.3 Kaariasetukset
16.3.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Arc Settings... -toiminnolla voit
• tarkastaa liikerataluettelosta valitun liikeradan kaariasetukset tai muokata niitä
• tarkasta kaarijärjestelmän kiinnityssuunnan ja muokata sitä
• muokata liikerataa kaariasetusparametrien mukaan esim. arvojen pyöristämiseksi.

HUOMAUTUS: Tuetut kaarijärjestelmät kuvataan kohdassa s. 123.
 

Kaarijärjestelmän käytettävyys

Arc Settings... -toiminto on käytettävissä, kun
• stereotaktinen paikannus on suoritettu (eli stereotaktinen viite on käytettävissä) ja
• valittu kuvajoukko on stereotaktinen viite tai yhdistetty stereotaktiseen viitteeseen ja
• liikerata on suunniteltu valittuun kuvajoukkoon tai yhdistettyihin joukkoihin.

HUOMAUTUS: Suunniteltujen liikeratojen kaariasetusten laskemiseksi stereotaktisesti
paikannettu kuvajoukon on oltava käytettävissä.
 

Jos suunnitelmassa on useampi kuin yksi stereotaktisesti paikannettu (tai paikannettava)
kuvajoukko, kaikki laskelmat perustuvat ainoastaan yhteen kuvajoukkoon, jonka tulee
muodostaa asianmukainen paikannettu koordinaattijärjestelmä. Voit valita kuvajoukon
toimintoalueen Stereotactic Reference -luetteloruudusta.

Stereotaktisen viitteen valinta

Voit valita stereotaktisen viitteen, jos suunnitelmassa on käytettävissä useita stereotaktisia
paikannuksia.

Vaihe

Valitse luetteloruudusta paikannettu kuvajoukko, jota käytetään kaariasetusten ja päätelineen
koordinaattien laskennassa ja näyttämisessä sekä samansuuntaisten seurantareittien suunnitte-
lussa.

Kaariasetukset
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16.3.2 Kaariasetusten käyttö

Kaariasetuksiin siirtyminen

Vaihe

Valitse Arc Settings... ja avaa Arc Settings... -valintaikkuna.

Kuva 104 

Kaariasetusten säätö

Vaiheet

1. Muokkaa kaarijärjestelmän kiinnityssuuntausta valitsemalla vaihtoehto luetteloruudusta
(lateral-left, lateral-right, sagittal-anterior tai sagittal posterior). 

2. Säädä kohdekoordinaattien arvoja (millimetreissä) syöttämällä arvot niille tarkoitettuihin
kenttiin (esim. X, Y, Z). 

3. Säädä kulmaparametrin arvoja syöttämällä arvot niille tarkoitettuihin kenttiin (esim. Ring
Angle, Arc Angle). 

HUOMAUTUS: Määritä aina arvot määrätyssä muodossa (katso myös s. 123). Muutoin ohjelmisto
ei voi hyväksyä kaariasetuksiasi.
 

Ohjelmisto ei kykene tunnistamaan stereotaktisen kaaren ja päätelineen komponenttien
kaikkia mahdollisia törmäyksiä. Siten on mahdollista, että liikerataa ei voida säätää
kaarijärjestelmään suunnitellulla tavalla. Tällaisessa tapauksessa on suunniteltava
vaihtoehtoisia liikeratoja.

STEREOTAKTINEN SUUNNITTELU
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16.4 AC/PC-koordinaatit
16.4.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

AC/PC Coordinates -toiminnolla voit sijoittaa liikeradan kohde- ja sisäänmenopisteet valitun
pisteen koordinaattien mukaan.
HUOMAUTUS: AC/PC Coordinates -toiminnolla tapahtuva kohde- ja sisäänmenopisteiden
suunnittelu on ainoastaan aputoiminto, jonka avulla liikeradat voidaan sijoittaa kuvajoukkoon.
 

AC/PC Coordinates -toiminnon tuottamat tiedot voivat olla virheellisiä, epäyhdenmukaisia
tai epätarkkoja AC/PC-järjestelmän sopimattoman paikannuksen tai AC/PC-järjestelmään
perustuvien suunnittelumenetelmien sisäisen riittämättömyyden vuoksi. Voit estää potilaan
vahingoittumisen tarkistamalla kaikki liikeradan sijainnit potilaan kuvanäkymistä (esim.
Probe View- tai Overview-välilehdessä).

AC/PC-koordinaattien käytettävyys

AC/PC Coordinates -toiminto on käytettävissä vain, jos
• AC/PC-paikannus on suoritettu valitussa kuvajoukossa tai
• valittu kuvajoukko on yhdistetty kuvajoukkoon, joka on AC/PC-paikannettu.

HUOMAUTUS: AC/PC-paikannuksen muokkaus ei muuta AC/PC Coordinates -toiminnolla
määritettyjä liikeratoja. Liikeradat pysyvät aina samassa sijainnissa suhteessa kuvatietoihin, joissa
ne on luotu.
 

AC/PC-koordinaatit
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16.4.2 Kohde- ja sisäänmenopisteiden sijoitus

Ennen aloitusta

Lisää liikerata toimintoalueen luetteloon kohdassa s. 237 kuvatulla tavalla.

Kohde- ja sisäänmenopisteiden sijoitus

Tässä vaiheessa kohde- ja sisäänmenopisteet sijoitetaan AC/PC-järjestelmän suhteellisten
koordinaattien mukaan.

Kuva 105 

Vaiheet

1. Valitse nimetty liikerata toimintoalueen luettelosta.

2. Avaa Trajectory-valintaikkuna valitsemalla AC/PC Coordinates...

3. Määritä kohdekoordinaatit (millimetreinä tai prosenttiosuutena AC/PC-etäisyydestä).

4.

Sisäänmenopisteelle:
• Määritä lateraalinen kulma.
• Valitse kulman suunta (vasen tai oikea) luetteloruudusta.
• Määritä etäisyys kohdepisteeseen kohtuulliselle pituudelle (noin 50–70 mm) ja muok-

kaa sisäänmenopistettä jälkikäteen Probe View -tilassa. (Tämä helpottaa liikeradan kul-
kusuunnan ja kulman arviointia).

5.
Valitse koordinaatiston viitepiste (AC Point, MC Point tai PC Point).
HUOMAUTUS: Oletusviitepiste määritetään asetustesi mukaan.
 

6. Vahvista asetuksesi valitsemalla OK. Liikerata näkyy nyt kuvanäkymissä.
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16.5 Atlassuunnittelu
16.5.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Atlas...-toiminto tuottaa kolmiulotteisia tietoja ihmisen aivojen anatomisesta rakenteesta siten kuin
se on määritetty ja kuvattu Schaltenbrand–Wahren-aivoatlaksessa. 
Tällä toiminnolla voit
• tarkistaa suunnitellun liikeradan täsmäyttämällä potilaskuvat atlaskuvien kanssa
• sijoittaa määritetyn liikeradan kohde- ja sisäänmenopisteet suoraan atlaskuviin sekä

näkymään, joka sisältää potilaskuvat, jotka on rekonstruoitu samaan tasoon kuin atlaskuva.

Atlassuunnittelun käyttö

Atlas...-toiminnon tuottamat tiedot voivat olla virheellisiä, epäyhdenmukaisia tai
epätarkkoja atlastietojen ja potilaan yhteisen rekisteröinnin (perustuu AC/PC-
paikannukseen) sopimattomuuden tai itse atlastietojen riittämättömyyden vuoksi. Voit
estää potilaan vahingoittumisen tarkistamalla kaikki liikeradan sijainnit potilaan
kuvanäkymistä (esim. Probe View- tai Overview-välilehdessä).

Atlassuunnittelun käytettävyys

Atlas-toiminto on käytettävissä, jos
• AC/PC-paikannus on suoritettu valitussa kuvajoukossa tai
• valittu kuvajoukko on yhdistetty kuvajoukkoon, joka on AC/PC-paikannettu, ja
• jos liikerata on suunniteltu valittuun kuvajoukkoon tai valittuun joukkoon yhdistettyyn

kuvajoukkoon.

Atlassuunnittelu
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16.5.2 Atlaksen käyttö

Ennen aloitusta

Lisää liikerata toimintoalueen luetteloon kohdassa s. 237 kuvatulla tavalla.

Atlas-valintaikkunan käyttö

Vaiheet

1. Valitse nimetty liikerata toimintoalueen luettelosta.

2. Avaa Atlas-valintaikkuna valitsemalla Atlas...

① ②

Kuva 106 

Nro Kuvaus

① Atlaskuva

② Potilaan kuva

HUOMAUTUS: Koska Schaltenbrand–Wahren-atlas perustuu erilaisten aivojen yhdistelmään,
aksiaalisten, koronaalisten ja sagittaalisten leikkeiden välillä voi esiintyä poikkeamia. 
 

HUOMAUTUS: Atlas-valintaikkunassa näkyvät atlaskuvat eivät ole rekonstruoituja ja esittävät vain
tietyt aivojen tasot ja sijainnit.
 

Atlastietojen näyttö/piilotus

Vaihtoehdot

Voit näyttää tai piilottaa atlaskudoksen atlaskuvassa (valintaikkunan vasemmassa reunassa) va-
litsemalla Tissue On/Off -valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.

Voit näyttää tai piilottaa atlaksen ääriviivat rekonstruoiduissa potilaskuvissa (valintaikkunan oi-
keassa reunassa) valitsemalla Contour On/Off -valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.
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Atlasjoukkojen valinta

Vaihe

Valitse Available Atlas Sets -luettelosta atlasjoukko, joka näkyy kuvassa vasemmalla reunalla:
• Schaltenbrand-Wahren (axial)
• Schaltenbrand-Wahren (coronal)
• Schaltenbrand-Wahren (sagittal).

Vastaava potilaan kuva näkyy oikealla puolella.

V-Scaling/H-Scaling-toiminnon määritys

V-Scaling säätelee sekä atlaskuvan että potilaan kuvalle asetettujen atlasääriviivojen
pystysuuntaista laajuutta.
H-Scaling säätelee sekä atlaskuvan että potilaan kuvalle asetettujen atlasääriviivojen
vaakasuuntaista laajuutta.
Voit säätää skaalausta käyttämällä soveltuvaa liukusäädintä. Säädä ääriviivojen paikallinen
täsmäytys oikein käyttämällä potilaan kuvia ja päällekkäin asetettuja ääriviivoja.

Vaihtoehdot

Kun vedät liukusäädintä oikealle, laajuuden arvo kasvaa.

Kun vedät liukusäädintä vasemmalle, laajuuden arvo pienentyy.

Kohde- ja sisäänmenopisteiden sijoitus

Vaiheet

1. Napsauta Target-painiketta ja aseta piste haluttuun sijaintiin napsauttamalla suoraan joko
atlaksessa tai potilaan kuvassa.

2.
Napsauta Entry-painiketta ja aseta piste haluttuun sijaintiin napsauttamalla suoraan joko
atlaksessa tai potilaan kuvassa.
Liikeradan sijainti näkyy nyt säädettynä kuvissa.

Atlassuunnittelu
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16.6 Lisätoiminnot
16.6.1 Hoitosuunnitelman tulostus

Yleisiä tietoja

Kun olet suorittanut stereotaktisen suunnittelun, voit luoda tulosteen (PDF), jota käytetään
leikkauksen aikana stereotaktisen järjestelmän kanssa. 

Tulostus

Vaiheet

1. Napsauta työkalurivin Print-painiketta.

2.

Valitse paikannettu kuvajoukko Print-valintaikkunan luetteloruudusta.
Jos haluat sisällyttää tulosteeseen vain näkyvät liikeradat (jotka osoittaa avointa silmää
kuvaava symboli, katso s. 64), valitse Print only visible trajectories -valintaruutu.

3. Näytä luotu PDF valitsemalla OK.

PDF-valintaikkuna

①② ④③ ⑤⑥ ⑦

Kuva 107 
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Nro Komponentti

① Edellinen sivu

② Lähennys

③ Loitonnus

④ Seuraava sivu

⑤ Tallennus

⑥ Tulostus

⑦ Tulostimen valinta

Tulostetut tiedot

PDF-tiedostossa ovat seuraavat tiedot:
• liikeradan nimi ja pituus
• kaariasetukset (jos kuvajoukot on paikannettu)
• AC/PC-suhteutetut koordinaatit (jos kuvajoukot on AC/PC-paikannettu)
• päätelineen koordinaatit AC-, PC- ja MS (sagittaalinen keskitaso) pisteille (katso s. 246).

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Pätevän henkilön on hyväksyttävä kaikki hoitosuunnitelmaraportit, ennen kuin niiden
sisältämiä tietoja käytetään sädehoitojen antamiseen.

Kaikki tulostetut koordinaatit ovat kelvollisia ainoastaan yhteensopivien
sijoitusjärjestelmien kanssa (sivu s. 15).

Tietoa MS-pisteestä

MS-piste tarvitaan AC/PC-akselin sagittaalisen keskitason (alla olevassa kuvassa) suuntauksen
määrittämiseksi. Etäisyydeksi MS-pisteestä AC/PC-pisteeseen on määritetty 70 mm.

Kuva 108 

Stereotaktisesti paikannetut kuvajoukot

Jos hoitosuunnitelma sisältää useita yhdistettyjä kuvasarjoja, voit valita haluamasi
paikannetun kuvan, jota käytetään stereotaktisena viitteenä. Valittu stereotaktinen viite
määritetään tulosteessa Arc Settings -valintaikkunassa ja näytetään Measurement

Lisätoiminnot
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Coordinate -merkinnässä (katso s. 241). Tarkista ennen kaariasetusten tai päätelineen
koordinaattien käyttämistä, että käytetty stereotaktinen viite on oikea (katso s. 240).
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16.6.2 Yleiset toiminnot

Liikeratojen poistaminen

Vaiheet

1. Valitse liikerata luettelosta.

2. Valitse Remove.

Kohde- ja sisäänmenopisteiden löytäminen

Vaiheet

1. Valitse liikerata luettelosta.

2.
Napsauta Target- tai Entry-painikkeen yhteydessä olevaa suurennuslasikuvaket-
ta.
Valittu piste näkyy nyt näkymän keskellä.

AC/PC-pisteiden näyttö

Jos AC/PC-paikannus on suoritettu valitussa kuvajoukossa tai valittu kuvajoukko on yhdistetty
kuvajoukkoon, joka on AC/PC-paikannettu, voit näyttää AC/PC-pisteet kuvanäkymissä.

Vaihe

Valitse toimintoalueen Display AC/PC Points -valintaruutu.
Pisteet näkyvät vihreinä palloina kuvanäkymissä.

MER/S-tiedot

Jos muutat liikeradan sijaintia, mitään kyseiseen liikerataan kuuluvia MER/S-tietoja ja
seurantareittejä ei poisteta. Ohjelmisto näyttää muutettujen liikeratojen tiedot ja liittyvien
seurantareittien myöhemmät muutokset Plan Content -välilehdessä, jossa MER/S-tiedot
luetellaan.

Jos poistat liikeradan käyttämällä Remove-toimintoa, kaikki kyseiseen liikerataan kuuluville
seurantareiteille syötetyt MER/S-tiedot menetetään. Poistetut liikeradat voidaan palauttaa
Kumoa-toiminnolla.

Kun olet syöttänyt MER/S-tiedot, ole erittäin varovainen muokatessasi tai poistaessasi
liikeratoja.
HUOMAUTUS: Lisätietoja MER/S-tiedoista on kohdassa s. 255.
 

Lisätoiminnot
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16.7 Liikeratojen esittäminen ja tarkistaminen
16.7.1 Liikeratojen esittäminen

Mahdolliset esitystavat

①
②
③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

Kuva 109 
Liikeradan kohdepiste ja sisäänmenopiste esitetään kuvanäkymissä erilaisin tunnistein sen
mukaan, missä ne sijaitsevat suhteessa näytössä näkyvään leikkeeseen/rekonstruktioon.

Nro Suunniteltu piste

① Sisätaso

② Lähitaso

③ Etätaso

④ Täysi koko

⑤ Puolikas koko

⑥ Piste

⑦ Liikeradan reitti

⑧ Tarkastelupiste

⑨ Leikkeen/rekonstruktion keskikohta

Liikeradan ilmaisimet

Leikkauskohdan ilmaisin (liikeradassa korostettuna näkyvä osa) ei liity
kuvantamispaksuuteen tai todellisen kudospenetraation syvyyteen. Kudospenetraation
syvyyttä voidaan tarkastella Probe View -välilehdessä.

Liikeradan halkaisija edustaa liikeradan sylinterin ja valitun leikkeen/rekonstruktion
leikkauskohtaa.
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Esimerkkejä esitystavoista

①

② ③ ④ ⑤

⑥

Kuva 110 

Nro Näyttö Kuvaus

① Sisäänmenopiste Liikeradan sisäänmenopiste.

② Yksi paksu viiva
Liikeradan kohdepiste ja sisäänmenopiste sijaitsevat näkyvis-
sä olevassa leikkeessä (liikerata voi esimerkiksi sijaita leik-
keen tasossa).

③ Katkoviiva, jonka keski-
osa on paksu

Liikerata kulkee näkyvissä olevan leiketason poikki, mutta
kohdepiste ja sisäänmenopiste sijaitsevat eri leikkeissä.
Paksu keskiosa edustaa kohtaa, jossa liikerata leikkaa tämän
leikkeen.

④

Katkoviiva, jonka pää on
paksu sisäänmenopistet-
tä edustavan ympyrän
kohdalta

Liikeradan sisäänmenopiste sijaitsee tässä leikkeessä, mutta
kohdepiste sijaitsee eri leikkeessä.
Liikeradan paksu pää edustaa kohtaa, jossa liikerata leikkaa
tämän leikkeen.

⑤
Katkoviiva, jonka pää on
paksu kohdepisteen koh-
dalta

Liikeradan kohdepiste sijaitsee tässä leikkeessä, mutta si-
säänmenopiste sijaitsee eri leikkeessä.
Liikeradan paksu pää edustaa kohtaa, jossa liikerata leikkaa
tämän leikkeen.

⑥ Kohdepiste Liikeradan kohdepiste.

Liikeradat kuvajoukoissa

Kukin liikerata on linkitetty leikejoukkoon, jossa kohdepiste sijaitsee.
Voit linkittää liikeradan eri kuvajoukkoon valitsemalla kuvajoukon ja sijoittamalla kohdepisteen
uudelleen tähän joukkoon.
Voit tarkistaa, mihin leikejoukkoon liikerata on linkitetty, valitsemalla liikeradan Plan Content -
välilehdessä ja tarkastelemalla sitä vastaavia ominaisuustietoja, jotka näkyvät välilehdessä
oikealla.

Jos vaihdat leikejoukon tai muutat kuvien yhdistämistä liikeradan sijoittamisen jälkeen,
liikeradan tarkkuus on tarkistettava.

Liikeratojen esittäminen ja tarkistaminen
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16.7.2 Liikeratojen tarkistaminen

Yleisiä tietoja

Voit tarkistaa liikeradat Probe View -välilehdessä. Tässä välilehdessä kuvaleikkeet näkyvät
liikeradan kulmasta (viistosti). Näet koko liikeradan ja voit varmistaa, että liikeradalla ei ole kriittisiä
rakenteita. 

Kaikki suunnitellut liikeradat on tarkistettava kuvanäkymissä, esimerkiksi Probe View- tai
Overview-välilehdessä.

Liikeratojen tarkistus

Vaiheet

1. Aktivoi Scrolling-painike.

2.

Vieritä rekonstruktioita potilaskuvakkeen (näkyy kuvanäkymän vasemmassa alareunassa)
ilmaiseman akselin suuntaisesti.
Etäisyys näkymätasosta kohdepisteeseen näkyy Probe View -välilehdessä alhaalla oi-
kealla sijaitsevassa näkymässä.

HUOMAUTUS: Voit tarkistaa liikeradat myös käyttämällä Pan and Recenter -painiketta (katso s.
288).
 

Liikeratojen esitys Probe View -näkymässä

Alla olevassa kuvassa on esimerkki verisuonen läpäisevän liikeradan tarkistamisesta Probe View
-näkymässä.

Kuva 111 
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Liikeradan esitys Slice View -näkymässä

Alla olevassa kuvassa on sama liikerata kuin edellisessä kuvassa, mutta se on suunniteltu 4
Views -välilehtisivulla. Tässä sivusuuntaisessa näkymässä verisuonen läpäisemisen
havaitseminen on vaikeampaa.

Kuva 112 
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17 ELEKTRODI-
REKISTERÖINTI

17.1 Perustietoja
17.1.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Electrode Recording (Elektrodirekisteröinti) -suunnittelutehtävällä voit suunnitella kuvajoukkoon
samansuuntaisia seurantareittejä suhteessa aiemmin suunniteltuihin liikeratoihin.
Kun olet suunnitellut yhden tai useamman samansuuntaisen seurantareitin, voit tarkastella
potilaan anatomiaa (käyttämällä aksiaalisia, koronaalisia, sagittaalisia ja anturinäkymän
rekonstruktioita) suhteessa valitulla reitillä oleviin stereotaktisiin sijainteihin. Voit määrittää nämä
stereotaktiset sijainnit säätämällä etäisyysarvot ohjelmistossa.
Tämän jälkeen voit syöttää mikroelektrodin rekisteröintiä ja stimulointia (Microelectrode Recording
and Stimulation = MER/S) koskevat tiedot, jotka on mitattu leikkauksen aikana tietyllä etäisyydellä
määrätyllä seurantareitillä.
Syötetyt tiedot näytetään näytössä graafisina ja anatomisina esityksinä. Voit määrittää näytön
tietojen avulla optimaalisen implantin sijainnin elektrodin sijoittamista varten.

Ennen aloitusta

Ennen Electrode Recording -tehtävän suorittamista sinun on suoritettava kaikki leikkausta
edeltävät suunnittelutehtävät, kuten stereotaktinen liikeratasuunnittelu (katso s. 235). Erityisesti on
määritettävä liikerata, jota käytetään stereotaktiselle kaarelle.
Viimeistelty leikkausta edeltävä hoitosuunnitelma kannattaa tallentaa ennen Electrode
Recording -rekisteröinnin jatkamista. Tämän jälkeen tulee tallentaa leikkauksen aikana luotu
(intraoperatiivinen) suunnitelma. Näin voit tarkastaa menettelyn sekä leikkausta ennen
(preoperatiivisesti) että leikkauksen aikana (intraoperativiisesti).
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17.1.2 Elektrodirekisteröinnin toiminnot

Päänäyttö

Kuva 113 

Käytettävissä olevat toiminnot

Toiminto Kuvaus Katso

Trajectory-luettelo-
ruutu

Tuo näyttöön kuvajoukkoon lisätyt liikeradat. Valitsemalla tä-
män voit muokata liikeratojen näkyvyyttä, väriä ja ominaisuuk-
sia.

Sivu 152

Track list -ruutu Luetteloi seurantareitit, jotka olet lisännyt kuvajoukkoon (sa-
mansuuntaisesti valitun liikeradan kanssa). Sivu 262

New Track... Lisää seurantareitti.

Remove Poista seurantareitti ja kaikki tiedot, jotka on syötetty seuran-
tareitille. Sivu 263

Distance Kaikkien seurantareittien nykyinen syvyyssijainti. Sivu 265

Automatic Find Keskitä näkymä valitulla seurantareitillä olevaan nykyiseen
syvyyssijaintiin. Sivu 265

Track Shift -toimin-
to

Säädä seurantareitin sijaintia esim. aivojen tilan muuttumisen
korjaamiseksi. Sivu 265

CSV Export -toi-
minto Vie tiedot ulkoiseen kansioon CSV-tiedostomuodossa. Sivu 275

Perustietoja
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17.2 Samansuuntaisten seurantareittien suunnittelu
17.2.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Samansuuntaisia seurantareittejä, jotka edustavat elektrodin todellista kulkureittiä kudoksen läpi
MER/S-tiedonkeruun aikana, tarvitaan leikkauksen aikana mitattavien MER/S-tietojen täsmällisen
stereotaktisen sijainnin määrittämiseen.
Voit suunnitella haluamasi määrän samansuuntaisia seurantareittejä suhteessa valittuun
stereotaktiseen liikerataan.
Vaikket haluaisi käyttää samansuuntaisia seurantareittejä ja aiot käyttää vain itse liikeradan
edustamaa seurantareittiä, liikeradan edustama seurantareitti (keskimmäinen seurantareitti) on
edelleen määritettävä.

Samansuuntaisten seurantareittien viite

Niin pitkään, kuin seurantareitin suunnitteluun valitsemaasi liikerataa käytetään stereotaktisessa
kaarijärjestelmässä, viitekoordinaattina pidetään erityisesti valitulle liikeradalle säädettyä
kaarijärjestelmää.
Ennalta suunniteltu liikerata säädetään kaarijärjestelmään stereotaktisen liikeratasuunnittelun
aikana määrittämiesi kaariasetusten mukaan (katso s. 235).
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17.2.2 Seurantareitin suunnittelu suhteessa stereotaktiseen kaareen

Seurantareitin koordinaatit

Samansuuntaiset seurantareitit voidaan määrittää tavallisilla napa (kulma ja säde)- tai
suorakulmaisilla koordinaateilla, jotka liittyvät ohjelmiston määrittämään koordinaattiviitteeseen
(yleensä stereotaktisen viitteen määrittämään kaarijärjestelmään).

Seurantareitin kulman määritys

Stereotaktiseen kaareen kaiverretut suunta ja nolla-asento vaihtelevat käytetyn kaarijärjestelmän
mukaan. Samansuuntaisia seurantareittejä suunniteltaessa on huomioitava sama suunta (nolla-
asento ja kulman laskentasuunta), kuten alla olevasta kuvasta nähdään.
Tämä asento vastaa aina teoreettista vasemmalta oikealle kiinnitettyä stereotaktista kaarilaitetta.

Kuva 114 

Stereotaktiseen kaareen kaiverrettu nollamerkki ja kulman laskentasuunta eivät välttämättä
sovi yhteen kuvassa esitettyjen nollamerkin ja kulman laskentasuunnan kanssa. Electrode
Recording -suunnittelutehtävää käytettäessä on aina käytettävä suuntausta, jonka Kuva
114 esittää.

Sijainnin tarkistus

Säädetyllä stereotaktisella kaarella on suuri vaikutus seurantareitin määritykseen. Kun olet
suunnitellut samansuuntaisen seurantareitin, tarkista määritetty seurantareitti potilaan
anatomiaan nähden sekä syötetyt seurantareitin koordinaatit Probe View- ja Overview-
välilehdissä (katso s. 264).

Tarkista kunkin seurantareitin kulma, säde ja viitemääritys syöttäessäsi tai muokatessasi
samansuuntaista seurantareittiä. Muutoin seurantareitti voi näkyä väärin tai
odottamattomalla tavalla suhteessa kuvanäkymien anatomisiin tietoihin.

Jos muutat kuvien yhdistämistä, stereotaktista paikannusta tai AC/PC-paikannusta, tarkista
aina Properties-valintaikkunassa suunnittelemiesi samansuuntaisten seurantareittien
sijainti (katso s. 262) ennen niiden säätämistä kaarijärjestelmään.

Samansuuntaisten seurantareittien suunnittelu
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17.2.3 Suunniteltujen seurantareittien käyttö kaarijärjestelmälle

Yleisiä tietoja

Samansuuntaisten seurantareittien ennalta suunniteltua kulmamääritystä ja sädettä käytetään
mikromoottorin kiinnitysasennon säätämiseen syntyneen seurantareitin suunnan optimoimiseksi.
Ohjelmistossa suunnittelun aikana näkyvät asetukset perustuvat tavallisiin napakoordinaatteihin
(jotta ne ovat yhdenmukaisia kaikkien saatavien mikromoottorien kanssa), joten käyttäjän on
laskettava uudelleen tietyn mikromoottorin yksittäiset seurantareitin säätöparametrit (katso s.
259).

Mikromoottorin suuntaus

Jotta suunnitellut seurantareitit voidaan säätää tarkasti kaarijärjestelmään, huomioi
kaarijärjestelmään kiinnitetyn mikromoottorin ① aksiaalinen suuntaus (katso alla oleva kuva).

①

Kuva 115 
HUOMAUTUS: Käytä Probe View -näkymää mikromoottorin suunnitteluun ja tarkistukseen.
 

Mikromoottorin säätöominaisuudet

Tavallisissa mikromoottoreissa on normaalisti ennalta määritetty samansuuntaisten
seurantareittien kokoonpano. Esimerkkejä tällaisesta kokoonpanosta ovat esim.
• ”Ben Gun” -moniseurantalaite, joka voidaan kiinnittää suuntaan ”x” (= 45°) tai ”+” (= 0°)
• x/y-pöytäsäätö samansuuntaisille seurantareiteille
• molempien säätöominaisuuksien yhdistelmä.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki mikromoottorista, jossa käytetään säätöominaisuuksien
yhdistelmää.
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Kuva 116 

Tarkista, että olet säätänyt seurantareitit ottaen huomioon oikean koordinaattiviitteen,
nollamerkin, laskentasuunnan ja mikromoottorin kiinnityssuunnan suhteessa yksittäiseen
kaarijärjestelmään. Muutoin seurantareitit ja kaikki Electrode Recording Planning -
suunnittelutehtävän tulokset näkyvät väärin suhteessa anatomiseen sijaintiin. Tämän
seurauksena voidaan päätyä virheellisiin hoitopäätöksiin, jotka saattavat vahingoittaa
vakavasti potilasta.

Samansuuntaisten seurantareittien koordinaattiviitteet

Koordinaattiviite Kuvaus

Stereotaktinen viite

Jos valittu liikerata määritetään kuvajoukkoon, joka toimii stereotakti-
sena viitteenä (tai kuvajoukkoon, joka on yhdistetty stereotaktiseen
viitteeseen), stereotaktista viitettä käytetään seurantareitin suunnitte-
lun koordinaattiviitteenä.
Tässä tapauksessa kirurgi voi käyttää suunniteltuja seurantareittejä
kaarijärjestelmän määrittämiin suuntiin perustuen (kuten edellisellä
sivulla olevasta kuvasta nähdään).

Kuvajoukon koordinaatit

Jos valittu liikerata määritetään kuvajoukkoon, joka ei ole stereotakti-
nen viite (eikä kuvajoukkoon, joka on yhdistetty stereotaktiseen viit-
teeseen), kuvajoukon koordinaattijärjestelmää käytetään seurantarei-
tin suunnittelun koordinaattiviitteenä.
Tässä tapauksessa kirurgin on määritettävä kehyksettömän asetus-
laitteen sijainti ja suunta potilaaseen nähden, jotta hän voi käyttää
suunniteltuja seurantareittejä potilaalle.

Muista tarkistaa koordinaattiviite, jotta voit välttää seurantareitin koordinaattien
käyttämisen virheelliseen koordinaattiviitteeseen perustuen.

Esimerkkiseurantareittien koordinaatit (kaarijärjestelmän perusteella)

Bilateraalinen lähestymistapa, jossa on viisi samansuuntaista seurantareittiä liikerataa kohti (”Ben
Gun” -lähestymistapa, ”+-kiinnitysasento”):

Esimerkkilii-
keradan nimi

Seurantareitin
nimi

Napakoordinaatit Suorakulmaiset koordinaatit

STN-oikea Keski
Säde: 0,00 mm
Kulma: 0,00°

x: 0 mm
y: 0 mm

Samansuuntaisten seurantareittien suunnittelu
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Esimerkkilii-
keradan nimi

Seurantareitin
nimi

Napakoordinaatit Suorakulmaiset koordinaatit

Anteriorinen
Säde: 2,00 mm
Kulma: 0,00°

x: 0 mm
y: 2

Posteriorinen
Säde: 2,00 mm
Kulma: 180,00°

x: 0 mm
y: –2 mm

Mediaalinen
Säde: 2,00 mm
Kulma: 270,00°

x: –2 mm
y: 0 mm

Lateraalinen
Säde: 2,00 mm
Kulma: 90,00°

x: 2 mm
y: 0 mm

HUOMAUTUS: Tässä esimerkissä viite on kaarijärjestelmä.
 

Virheelliset seurantareitin sijainnit

Liikeradoissa, jotka ovat samansuuntaisia koordinaattiviitteen lateraalisen vektorin kanssa,
seurantareitin määrityksessä käytettävä 0 asteen suunta on määrittelemättä. Tällaisille liikeradoille
ei voi luoda, muokata tai visualisoida seurantareittejä. Tässä tapauksessa voit muuttaa liikerataa
hiukan tai käyttää vaihtoehtoista liikerataa.
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17.2.4 Uusien seurantareittien suunnittelu

Kuvajoukon ja liikeradan valinta

Vaiheet

1.

Napsauta Slice and Image Set Selection -painiketta ja valitse kuvajoukko, jo-
ka sisältää vaaditut liikeradat. 
HUOMAUTUS: Jos kuvajoukkoja ei ole yhdistetty, muista valita kuvajoukko, jo-
ka sisältää halutun liikeradan. Muutoin liikerata ei näy luettelossa.
 

2. Valitse soveltuva liikerata toimintoalueen luettelosta.

3.
Valitse New Track...
Näyttöön avautuu Properties-valintaikkuna, jossa voit määrittää seurantareittien koordi-
naatit.

Varmista, että valitset oikean liikeradan seurantareitin määritystä varten. Vain
stereotaktisessa kaarijärjestelmässä (tai kehyksettömässä asetuslaitteessa) käytettyä
liikerataa voidaan käyttää seurantareittien suunnittelun ja MER/S-tietojen syöttämisen
perustana. Virheellinen liikeradan valinta voi johtaa virheelliseen anatomiseen
korrelaatioon MER/S-tietoja tarkasteltaessa!

Seurantareittien lisäys

①

Kuva 117 

Vaiheet

1.
Kirjoita seurantareitin nimi Properties-valintaikkunan Name-kenttään. Esimerkki: keski
(seurantareitti, joka edustaa todellisen liikeradan kulkureittiä), anteriorinen, posteriorinen,
mediaalinen, lateraalinen jne.

2.

Syötä koordinaatit niille tarkoitettuihin kenttiin. Voit määrittää joko napa- tai suorakulmai-
set koordinaatit.
HUOMAUTUS: Keskiseurantareitin koordinaattien tulee pysyä nollana, sillä tämä seuran-
tareitti edustaa todellista liikerataa. s. 260 sisältää tietoja esimerkkiseurantareittien koordi-
naateista.
 

Samansuuntaisten seurantareittien suunnittelu
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Vaiheet

3.

Tarkista, että valintaikkunassa näkyvä seurantareitin viite on Stereotactic Arc System
(stereotaktinen kaarijärjestelmä).
HUOMAUTUS: Jos valittua kuvajoukkoa ei ole paikannettu stereotaktisesti tai yhdistetty
stereotaktisesti paikannettuun kuvajoukkoon, viitteenä näkyy AC/PC Coordinate System
(AC/PC-koordinaattijärjestelmä) (jos kuvajoukko on AC/PC-paikannettu tai yhdistetty
AC/PC-paikannettuun kuvajoukkoon). Jos kuvajoukkoa ei ole paikannettu stereotaktisesti
eikä AC/PC-järjestelmään, viitteenä näkyy Image Coordinate System (katso s. 260).
 

4. Vahvista asetukset ja lisää seurantareitti toimintoalueen seurantareittiluetteloon valitse-
malla OK.

Seurantareittien muokkaus

Kun olet luonut seurantareitin, voit muokata sitä milloin tahansa.

Vaihe

Avaa Properties-valintaikkuna napsauttamalla luettelossa olevan seurantareitin vie-
reistä ominaisuuskuvaketta ja muuta seurantareitin koordinaatteja tarpeen mukaan.

Seurantareittien poisto

Vaiheet

1. Valitse seurantareitti luettelosta.

2. Valitse Remove.

Jos poistat suunnitellun seurantareitin, kaikki sille aiemmin syötetyt tiedot saattavat hävitä.

ELEKTRODIREKISTERÖINTI

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 263



17.2.5 Seurantareittien tarkistus

Yleisiä tietoja

Kun olet suunnitellut seurantareitit, sinun on tarkistettava seurantareittien sijainti suhteessa
todelliseen anatomiaan Probe View- ja/tai Overview-välilehdissä.
Näissä välilehdissä voit visualisoida seurantareittien koko kulkureitin ja varmistaa, etteivät ne kulje
minkään kriittisen rakenteen läpi.

Tarkista kaikkien suunniteltujen seurantareittien anatominen sijainti, jotta voit välttää
verisuonten vahingoittumisen ja kudoksen läpi heikosti tai väärin kulkevat kulkureitit.
Tarkista kaikki suunnitellut seurantareitit, ennen kuin säädät suunniteltuja kaaria
kaarijärjestelmässä potilaan hoidon valmistelemiseksi.

Hoitosuunnitelman muutokset (AC/PC-paikannus, stereotaktinen paikannus/paikannukset
tai kuvien yhdistäminen/yhdistämiset, sijainnit liikeradalla) voivat aiheuttaa odottamattomia
muutoksia seurantareitin tiedoissa, MER/S-tiedot mukaan lukien. Muista tarkistaa
seurantareitin anatominen sijainti anatomisissa näkymissä sekä seurantareitin koordinaatit
Properties-valintaikkunasta (katso s. 262) ennen elektrodin implantointia tai minkään
kliinisesti relevanttien johtopäätösten tekemistä annettujen seurantareitin tietojen
perusteella.

Näkyvät seurantapisteet

Kuva 118 
Functions-alueen Track-luettelossa valitut seurantareitti ja liikerata näkyvät keltaisella
korostettuina kuvanäkymissä.
HUOMAUTUS: Jotta voit tarkistaa seurantareittien sijainnit kuvanäkymissä mahdollisimman hyvin,
piilota vastaava liikerata napsauttamalla sen viereistä silmäpainiketta.
 

Samansuuntaisten seurantareittien suunnittelu
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17.2.6 Seurantareitin näyttö ja sijainti

Seurantareitin syvyyssijainti

Seurantareitin etäisyys ilmaisee valitun seurantareitin nykyisen sijainnin. Sijainti ilmaistaan
seuraavasti:

Syvyyssijainnin näyttö

Jos nykyinen näkymä on samassa tasossa valitun seurantareitin nykyisen syvyyssija-
innin kanssa, seurantareitin sijainnin osoittaa melko suuri ristikko.

Jos nykyinen näkymä on lähellä valitun seurantareitin nykyistä syvyyssijaintia, seuran-
tareitin sijainnin osoittaa melko pieni ristikko.

Jos nykyinen näkymä ei ole samassa tasossa valitun seurantareitin nykyisen syvyyssi-
jainnin kanssa, seurantareitin sijainnin osoittaa ympyrä.

Syvyyssijainnin säätö

Voit säätää seurantareittien syvyyssijainnin ja määrittää kohdan, johon MER/S-tiedot tulee
syöttää. Näin voit visualisoida paremmin kudoksen läpi kulkevan reitin.

Vaihe

Napsauta nuolipainikkeita toimintoalueen Distance-kentässä tai syötä arvo tähän kenttään.
Kaikkien seurantareittien näkyvä syvyyssijainti säädetään vastaavasti kuvanäkymissä.

Näkymän keskitys seurantareitin syvyyssijainnin mukaan

Kun toimintoalueen Automatic Find -valintaruutu on käytössä, kuvanäkymät keskittyvät
automaattisesti valitun seurantareitin nykyiseen syvyyssijaintiin joka kerta, kun seurantareitin
syvyyssijaintia säädetään.

Seurantareittien siirto

Voit siirtää seurantareittejä esim. aivojen tilan muuttumisen korjaamiseksi (jos leikkaustilanne ei
enää vastaa ennen leikkausta saatuja kuvatietoja) toimintoalueen Track Shift -toiminnoilla. 

Vaihe

Napsauta nuolipainikkeita Track Shift -kentissä tai syötä arvo tähän kenttään, jotta voit säätää
seurantareittiä vastaavassa suunnassa (lateraalisesti, anterioris-posteriorisesti ja pystysuunnas-
sa).
Kaikki valittuun liikerataan liittyvät seurantareitit siirtyvät vastaavasti. Liikeradan sijainti ei muutu.

Seurantareitin leikkauskohdan ilmaisimet

Jokaiselle seurantareitille näytetään myös leikkauskohdan ilmaisin. Ilmaisimet näyttävät
seurantareitin ja näkyvissä olevan katselutason välisen leikkauskohdan.
Seurantareittinäkymä vaihtelee sen mukaan, sijaitseeko koko seurantareitti samassa
näkymätasossa vai kattaako seurantareitti useita leikkeitä.
Leikkauskohdan ilmaisimiin pätee sama näyttökäytäntö kuin stereotaktisiin liikeratoihin (katso s.
245).
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Leikkauskohdan ilmaisinta ei saa sekoittaa ristikon ilmaisemaan nykyiseen
syvyyssijaintiin. Jos et ole varma, kumpi on kyseessä, keskitä kaikki näkymät valittuun
seurantareittiin ja nykyiseen syvyyssijaintiin nähden Automatic Find -toiminnolla.

Samansuuntaisten seurantareittien suunnittelu
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17.3 MER/S-tietojen syöttö
17.3.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Kun ohjelmistossa on suunniteltu samansuuntaiset seurantareitit, voit syöttää iPlan-ohjelmistoon
suoraan leikkauksen aikana mikroelektrodien rekisteröintitiedot, jotka on saatu eri syvyyksillä
olevia suunniteltuja seurantareittejä pitkin.

MER/S-tietotyypit

Voit syöttää tiedot seuraaville luokille:
• kommentti
• positiivinen vaikutus
• haittavaikutus.

Kommentit

Kommentti voi olla yksittäinen syöte (joka on saatu mikrorekisteröinnin aikana), joka liittyy tiettyyn
sijaintiin suunnitellulla seurantareitillä ja joka antaa minkä tahansa tyyppisiä kuvaavia tietoja.
Kommentteja voidaan käyttää esim. rekisteröidyn hermosolutoiminnan analysoidun
käyttäytymismallin kuvaamiseen. Kommentiksi voidaan lisätä esim. ”säännöllistä purskemaista
toimintaa”, jos rekisteröintisignaalin havaitaan olevan säännöllisesti purskemainen.
Kommentteja voidaan käyttää myös potilaan käyttäytymisen kuvaamiseen stimulointimittausten
aikana. Kommentiksi voidaan syöttää esim. ”erittäin hermostunut potilas, tulos epäluotettava”, jos
potilas ei noudata ohjeita tarpeeksi hyvin tai on niin hermostunut, etteivät saadut tulokset ole
luotettavia.
Tällöin kirurgi voi päättää jälkikäteen, mitä mittaustuloksille tulee tehdä.

Positiiviset ja negatiiviset vaikutukset

Voit syöttää tietoja, jotka perustuvat leikkauksen aikana määrätyllä stimulointiamplitudilla
suoritetun stimuloinnin tuloksiin, jotka taas liittyvät tiettyyn suunnittelun seurantareitin sijaintiin.
Voit luokitella nämä syötteet sen mukaan, oliko vaikutus positiivinen vai negatiivinen. Voit käyttää
tämäntyyppisiä tietoja selkeästi havaittavina ja kvantitatiivisina tietoina (kriteereinä), joiden
perusteella mitattu sijainti kelpuutetaan tai jätetään kelpuuttamatta lopulliseksi elektrodin
sijoituspaikaksi.
• Positiiviseksi vaikutukseksi määritetään stimuloinnin aiheuttama potilaaseen kohdistuva

suotuisa vaikutus (esim. käsivarren liikkuminen jäykkyydestä kärsivässä potilaassa).
• Negatiiviseksi vaikutukseksi eli haittavaikutukseksi määritetään stimuloinnin ”ei-toivottu”

vaikutus potilaaseen.

Amplitudiasetukset

Asianmukainen stimulointiamplitudiyksikkö määritetään iPlan-ohjelmistossa kliinikon haluamalla
tavalla. Jos yksikkö on vaihdettava, ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
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17.3.2 Tietojen syöttö

MER/S-syötteen käyttö

Kuva 119 

Vaiheet

1. Avaa MER/S Data -välilehti. 

2.

Valitse liikerataluettelosta liikerata, jota käytetään stereotaktisessa kaarijärjestelmässä
(säädetty stereotaktinen kaari, joka kiinnitetään potilaan päärenkaaseen leikkauksena ai-
kana).
HUOMAUTUS: Liikerataluettelossa ei luetella liikeratoja, jotka eivät kuulu valittuun kuva-
joukkoon (tai muihin siihen yhdistettyihin kuvajoukkoihin). Soveltuva kuvajoukko on mah-
dollisesti valittava ensin (katso s. 262).
 

3. Valitse seurantareittiluettelosta seurantareitti, jolle haluat syöttää tietoja.

4.
Napsauta New Entry... -painiketta.
Näyttöön tulee Properties-valintaikkuna.

MER/S-tietojen syöttö
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Properties-valintaikkuna

Kuva 120 
Nyt voit syöttää kommentin, positiivisen vaikutuksen tai haittavaikutuksen tiedot, jotka liittyvät
valitun seurantareitin määrättyihin sijainteihin. Tietotyypit kuvataan kohdassa s. 267.

Tarkista ennen tietojen syöttämistä Properties-valintaikkunaan valittu liikerata ja
seurantareitin nimi, jotka näkyvät valintaikkunassa. Näin voit varmistaa, että valintasi on
oikea.

Kommenttien syöttö

Vaiheet

1. Valitse Comment.

2. Napsauta nuolipainikkeita Distance-kentissä tai syötä arvo tähän kenttään, jotta voit
määrittää seurantareitin sijainnin, jota kommentti koskee.

3. Syötä kommentin nimi tai kuvaus Description-kenttään tai valitse jo annettu nimi Temp-
lates-luettelosta (katso s. 273).

4.

Kommentteja edustavat kuvanäkymissä osoitetuissa seurantareitin sijainneissa olevat
pallot.
• Valitse värivalikoimasta pallon väri.
• Säädä pallon läpinäkyvyyttä kuvanäkymissä liukusäätimen avulla.
• Määritä pallon läpimitta napsauttamalla nuolipainikkeita Diameter-kentässä tai syöttä-

mällä arvo tähän kenttään.
• Valitse Outline-valintaruutu, jos haluat näyttää valitulla värillä reunustetun pallon.

5. Syötä kommentti ja sulje tämä valintaikkuna valitsemalla OK.
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Positiivisten vaikutusten ja haittavaikutusten syöttö

Voit syöttää tietoja, jotka perustuvat leikkauksen aikana määrätyllä stimulointiamplitudilla
suoritetun stimuloinnin tuloksiin, ja luokitella nämä tiedot sen mukaan, oliko kommentoitu vaikutus
positiivinen vai negatiivinen.

Vaiheet

1.

Valitse vaikutuksen mukaan joko

Positive Effect (osoittaa elektrodin sopivan lopullisen sijoituskohdan) tai

Negative Side-effect (osoittaa elektrodin lopulliseksi sijoituskohdaksi sopimattoman si-
jainnin).

2. Kirjoita vaikutuksen nimi tai kuvaus Description-kenttään.

3. Määritä seurantareitin sijainti, jota vaikutus koskee, napsauttamalla Distance-kentän nuo-
lipainikkeita tai syöttämällä arvo tähän kenttään.

4. Määritä stimulointiamplitudin arvo, jolla vaikutus saatiin aikaan, napsauttamalla Amplitu-
de-kentän nuolipainikkeita tai syöttämällä arvo tähän kenttään.

5.

Määritä vaikutuksen laajuus Rating-liukusäätimellä. Kun vedät liukusäädintä oikealle, vai-
kutus vahvistuu. Jos taas vedät liukusäädintä vasemmalle, vaikutus heikentyy.

Positive Effect: liukusäädinpalkki näkyy vihreänä.

Negative Side-effect: liukusäädinpalkki näkyy punaisena.

6.

Kuvanäkymissä tulos esitetään pallona osoitetussa seurantareitin sijainnissa.
• Valitse värivalikoimasta pallon väri.
• Säädä pallon läpinäkyvyyttä kuvanäkymissä liukusäätimen avulla.
• Määritä pallon läpimitta napsauttamalla nuolipainikkeita Diameter-kentässä tai syöttä-

mällä arvo tähän kenttään.
• Valitse Outline-valintaruutu, jos haluat näyttää valitulla värillä reunustetun pallon.

7. Syötä vaikutus ja sulje tämä valintaikkuna valitsemalla OK.

Syötteiden lisäys muille seurantareiteille ja liikeradoille

Voit syöttää haluamasi määrän MER/S-tietoja seurantareitille eri sijainneille ja
stimulointiamplitudeille. Voit käyttää tietojen syöttöön myös malleja (katso s. 273).
• Kun haluat lisätä tietoja muille samaan liikerataan kuuluville seurantareiteille, valitse

seurantareitti ja toista edellä kuvatut vaiheet.
• Kun haluat syöttää toiseen liikerataan kuuluvan seurantareitin tietoja (kokoonpanon tai

menettelyn vuoksi), valitse ensin liikerata ja toista edellä kuvatut vaiheet.

MER/S-tietojen syöttö
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17.3.3 Näkyvien MER/S-tietojen tarkastelu

Yleisiä tietoja

Kaikki syöttämäsi MER/S-tiedot (kommentit, positiiviset vaikutukset tai haittavaikutukset) eivät näy
MER/S Data -välilehdissä.
Voit käyttää näytettyjä tietoja määrittääksesi sopivan elektrodin sijoittamispaikan analysoimalla
syöttämäsi MER/S-tiedot.
Lisäksi voit arvioida suunnittelemasi seurantareitit käyttämällä näitä tietoja (s. 262). Jos
seurantareiteistä ei saada sopivaa implantin sijaintia, voi olla tarpeen suunnitella vaihtoehtoisia
seurantareittejä.

MER/S Data -välilehti

②

①

Kuva 121 

Näkymien selitys

Nro Kuvaus

①

Luettelonäkymässä näkyvät kaikki syötetyt MER/S-tiedot ja vastaavat Proper-
ties-valintaikkunassa määritetyt asetukset.
Avaa Properties-valintaikkuna napsauttamalla luettelokohteen viereistä ominai-
suuskuvaketta ja muuta asetuksia tarvitsemallasi tavalla.

Piilota silmän kuvaa napsauttamalla värillinen pallo, joka edustaa vastaavaa syö-
tettä kuvanäkymissä.

②

Kuvanäkymissä kukin MER/S-syöte (jotka osoittavat määrittämäsi väriset pallot) näkyy
valitulla seurantareitillä määritetyssä sijainnissa. Jokainen pallo vastaa kohdassa ① lue-
teltuja syötteitä. Voit käyttää kuvanäkymiä MER/S-syötteiden tarkistamiseen suhteessa
anatomisiin tietoihin.
HUOMAUTUS: Jos haluat nähdä MER/S-tiedot suuremmissa näkymissä, voit myös vaih-
taa esim. Overview- tai Probe View -välilehteen.
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Elektrodirekisteröinnin tulokset Overview-välilehdessä

Kuva 122 

MER/S-syötteiden valinta

Kuva 123 
Toimintoalueella näkyvä etäisyysarvo (joka osoittaa nykyisen syvyyssijainnin seurantareitillä)
vastaa luettelosta valittua syötettä. Kun valitset yksittäisen syötteen luettelosta MER/S Data -
välilehdessä,
• etäisyysarvo päivittyy valitun syötteen mukaan
• kuvanäkymät keskitetään valittua syötettä esittävään palloon (kun Automatic Find -

valintaruutu on valittu).

Syötteiden poisto

Vaiheet

1. Valitse MER/S-syöte luettelosta.

2. Valitse Remove Entry.

MER/S-tietojen syöttö
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17.3.4 Mallien käyttö

Yleisiä tietoja

Jokainen MER/S-syöte (katso s. 269) lisätään Properties-valintaikkunan Templates-luetteloon.
Mallit ovat käytettävissä sen hoitosuunnitelman luettelossa, jossa työskentelet.
Voit myös lisätä pysyviä malleja iPlan-ohjelmistoon niin, että niitä voidaan käyttää kenen tahansa
potilaan hoidon suunnittelussa. Tämä on hyödyllistä syötettäessä tavallisia MER/S-tietoja moniin
hoitosuunnitelmiin.

Templates-luettelo

②

①

Kuva 124 
Kun lisäät MER/S-syötteen, se näkyy Templates-luettelossa ① seuraavalla kerralla, kun avaat
Properties-valintaikkunan. Nämä syötteet koskevat vain valittua hoitosuunnitelmaa.
Vain samantyyppiset MER/S-syötteet luetellaan yhdessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että kaikki
Comment-kommentiksi luokittelemasi MER/S-syötteet luetellaan yhdessä. Luettelon tietotyyppi
määräytyy kohdassa ② tekemäsi valinnan mukaan.

Pysyvän mallin lisäys

Vaiheet

1. Syötä mallin nimi Description-kenttään tai valitse olemassa oleva syöte Templates-luett-
elosta.

2. Määritä kaikki mallin asetukset (esim. etäisyys, väri ja amplitudi, jos mahdollista).

3.

Valitse Add template.
Uusi malli näkyy nyt Templates-luettelossa. Soveltuva kuvake näkyy tiedostokuvakkeena
(katso alla oleva taulukko).
Tämä malli on käytettävissä jokaisessa hoitosuunnitelmassa, jonka avaat iPlan-ohjelmis-
tolla.

HUOMAUTUS: Mallin lisäys ei välttämättä tarkoita, että MER/S-syöte sisältyy hoitosuunnitelmaan.
Voit sisällyttää sen varmistamalla, että määritetyt asetukset ovat oikein, ja valitsemalla
Properties-valintaikkunassa OK. Syöte näkyy luettelossa MER/S Data -välilehdessä.
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Mallisymbolit

Kunkin syötteen vieressä Templates-luettelossa olevat symbolit osoittavat, onko syöte
käytettävissä vain nykyisessä hoitosuunnitelmassa vai onko se pysyvä malli.

Symbolit MER/S-tietotyyppi Kuvaus

Kommentti Käytettävissä vain nykyisessä suunnitelmassa

Kommentti Käytettävissä mallina

Positiivinen vaikutus Käytettävissä vain nykyisessä suunnitelmassa

Positiivinen vaikutus Käytettävissä mallina

Haittavaikutus Käytettävissä vain nykyisessä suunnitelmassa

Haittavaikutus Käytettävissä mallina

Pysyvän mallin poisto

Vaiheet

1. Valitse malli luettelosta.

2. Valitse Remove template.

MER/S-tietojen syöttö
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17.3.5 MER/S-tietojen varmuuskopiointi

Yleisiä tietoja

Voit varmistaa leikkauksen aikana saatujen MER/S-tietojen säilymisen myös järjestelmän
kaatumisen jälkeen tallentamalla MER/S-tiedot tekstitiedostona valittuun hakemistoon esim. USB-
muistitikulle tai työasematietokoneen kiintolevylle (jos käytössä on iPlan Net). Järjestelmän
kaatuessa tekstitiedosto voidaan avata ilman iPlan-ohjelmistoa käyttämällä toisen tietokoneen
käyttöjärjestelmän omaa perustekstinkäsittelyohjelmaa.

Varmuuskopiointiominaisuutta tulee käyttää aina, jotteivät leikkauksen aikana saadut tiedot
voi hävitä pysyvästi järjestelmän kaatumisen vuoksi.

Tietojen varmuuskopiointi

Kuva 125 
Varmuuskopiointitoiminnon voi aktivoida toimintoalueen CSV Export -kohdassa. 

Vaiheet

1. Aktivoi tietojen varmuuskopiointi valitsemalla Export...

2.
Valitse näyttöön avautuvasta Browse-valintaikkunasta kansio, johon tiedot tallennetaan.
HUOMAUTUS: Ohjelmisto testaa yhteyden ja tuo näyttöön viestin, jos polku on virheelli-
nen.
 

3. Sulje Browse-valintaikkuna valitsemalla OK.

4. Tallenna tiedot automaattisesti valitsemalla Automatic.

Tallennettavat tiedot

Seuraavat tiedot tallennetaan:
• potilaan nimi ja tunnus
• hoitosuunnitelman nimi
• stereotaktinen viite (kuvajoukko ja stereotaktinen paikannin)
• stereotaktiset koordinaatit AC-, PC- ja MS-sijainneille (jos AC/PC-paikannus on stereotaktisen

viitteen sisältävässä yhdistettyjen joukkojen ryhmässä)
• seurantareitin nimi
• pääliikeradan nimi
• seurantareitin koordinaatit (kohde ja syöte)
• MER/S-tiedot (mukaan lukien tietotyyppi, etäisyys, amplitudi, kuvaus, luokitus, väri, näkyvyys,

läpikuultavuus ja ääriviivat)
• sovelluksen nimi
• aikaleima
• tarkistussumma.
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18 TYÖKALURIVIN
TOIMINNOT

18.1 Perustietoja
18.1.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Suunnittelualueen vieressä oikealla sijaitseva työkalurivi sisältää yleisiä toimintoja, joita tarvitaan
hoitosuunnitelmaa luotaessa.
Työkalurivin painikkeiden käytettävyys määräytyy valitun tehtävän ja näytössä olevan kuvatyypin
perusteella.

Työkalurivin toimintojen aktivointi

Kun aktivoit tietyn toiminnon sitä vastaavaa työkalurivin painiketta napsauttamalla, painike näkyy
keltaisena. Painikkeet, joita ei ole valittu, näkyvät sinisinä.
HUOMAUTUS: Työkalurivin painike voi näkyä harmaana, jos sitä vastaavaa toimintoa ei voi
käyttää ladattujen tietojen yhteydessä.
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18.2 Kuvajoukon valitseminen
18.2.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Leikkeen ja kuvajoukon valintatoiminnon avulla voit valita kuvanäkymissä näytettävät kuvatiedot.

Valitsemisen valintaikkunan käyttäminen

Vaihe

Valitse Slice and Image Set Selection.
Näyttöön tulee Set Selection -valintaikkuna.

Set Selection -valintaikkuna

②

① ③

Kuva 126 

Kuvien valinta

Vaiheet

1. Valitse käytettävissä olevien kuvajoukkojen luettelosta ② kuvajoukko, jota haluat tarkas-
tella.

2.

Voit selata käytettävissä olevia kuvaleikkeitä vasemmanpuoleisen näkymän vierityspalkil-
la ①.
Voit myös vierittää yksittäisiä leikkeitä viemällä hiiren osoittimen oikeanpuoleiseen kuva-
näkymään ③.

3. Vahvista valintasi ja tuo leikkeet näkyviin suunnittelualueen kuvanäkymiin valitsemalla
OK.

Kuvajoukon valitseminen
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18.3 Yleiset asetukset
18.3.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Options-toiminnon avulla voit säätää kuvanäkymissä näkyvien kuvien näyttötapaa ja suuntaa. 

Näkymien asetusten käyttö

Vaihe

Tuo näyttöön Viewing Options -välilehdet napsauttamalla Options-painiketta.

Asetusvälilehdet

① ② ③

Kuva 127 

Nro Välilehti Katso

① Viewing Options Sivu 280

② 3D Thresholding Sivu 284

③ 3D Clipping Sivu 285

HUOMAUTUS: Välilehtien käytettävyys määräytyy valittuna olevan suunnittelutehtävän mukaan.
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18.3.2 Näkymäasetukset

Viewing Options -välilehti

① ②

④
③

Kuva 128 

Nro Vaihtoehto Katso

① Image Display Sivu 280

② 3D Objects Sivu 281

③ 3D Plane View Options Sivu 281

④ Measurements Sivu 282

Image Display

Kuva 129 

Vaihtoehdot

Kun Use image interpolation -valintaruutu on valittuna, ohjelmisto interpoloi kuvien pikselit,
minkä seurauksena kuva näkyy parempana. 

Valitse Display Orientation -vaihtoehdoista haluamasi suunta tai suunta, joka vastaa suunnitte-
lun aikana määritettyä potilaan suuntaa leikkauspöydällä. 

Yleiset asetukset
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3D Objects

Kuva 130 

Vaihtoehdot

Valitse Show 3D objects in 2D views, jos haluat näyttää objektit (esimerkiksi Object Creation
suunnittelutehtävässä luodut objektit) kolmiulotteisina kaksiulotteisissa näkymissä.

Valitse Show only contours, jos haluat näyttää kolmiulot-
teisista objekteista vain ääriviivat (vasen kuva). Jos tätä
valintaruutua ei valita, kolmiulotteiset objektit näkyvät täy-
tettyinä (oikea kuva). 

Valitse Show Trajectory Diameter, jos haluat, että liikerata näytetään liikeradan suunnittelun ai-
kana määritetyn halkaisijan mukaisesti (katso s. 237). 

Määritä objektien ääriviivojen paksuus valitsemalla haluamasi Contour Thickness -vaihtoehto:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Kuva 131 
Valitse kolmiulotteisissa näkymissä näytettävä taso seuraavista vaihtoehdoista:
• Axial Plane
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• Coronal Plane
• Sagittal Plane

Kuva 132 

HUOMAUTUS: Jotta näet tulokset, varmista, että View Types -painikkeella näyttöön
tulevista vaihtoehdoista on valittu Planes-vaihtoehto (katso s. 79).
 

Measurements: Display Ruler

Kuva 133 

Vaihe

Valitse Display ruler in 2D views, jos haluat nähdä viivainasteikon (millimetreinä) aksiaalisen,
koronaalisen ja sagittaalisen kuvanäkymän oikeassa reunassa. 

Yleiset asetukset
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Measurements: Coordinate System

Kuva 134 
Avattavasta Coordinate System -luettelosta voit valita koordinaatiston, jota käytetään Measure
Distances-, Measure Angles -toiminnoissa (katso s. 297) tai Measure Values/Hounsfield Unit -
toiminnoissa (katso s. 295). 
HUOMAUTUS: Tietoja koordinaatiston näyttötavasta on kohdassa s. 296. Eri
koordinaatistovaihtoehdot kuvataan seuraavalla sivulla.
 

Koordinaatistovaihtoehdot

Vaihtoehto Kuvaus

No Coordinates Koordinaatteja ei näytetä.

AC/PC Koordinaatisto vastaa AC/PC-järjestelmää AC/PC-paikannuksessa määritetyn
mukaisesti (katso s. 135).

DICOM Koordinaatisto vastaa DICOM-standardia.

IEC61217 Koordinaatisto vastaa IEC 61217 -standardia.

Headring Koordinaatisto vastaa päätelineen ja paikannusjärjestelmän yhdistelmää.

Brainlab Image
Set Brainlabin koordinaatisto.

RTOG Koordinaatisto vastaa RTOG-ryhmän standardia.
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18.3.3 Kolmiulotteinen kynnystys

Yleisiä tietoja

Tässä välilehdessä voit määrittää valitun kuvajoukon kolmiulotteisen mallin laskemiseen
käytettävän harmaan alueen kynnystysarvon. 
Kuvajoukon mukaan arvot näkyvät seuraavasti:
• TT: Hounsfieldin yksiköt (HU)
• MR ja SPECT: Harmaan arvot
• PET: SUV-arvo

HUOMAUTUS: Lisätietoja näistä arvoista on kohdassa s. 295.
 

Kynnystysarvon määrittäminen

Kuva 135 

Vaiheet

1.

Voit säätää kynnystystä käyttämällä seuraavia vaihtoehtoja:
• Käytä kartoitustoiminnon liukusäädintä (näytön oikeassa alareunassa).
• Kirjoita arvo kartoitustoiminnon alapuolella olevaan Threshold HU -kenttään.
• Valitse avattavasta luettelosta kynnystystyyppi (Skin tai Bone, käytettävissä vain TT-

kuvajoukoissa).

2. Luo esikatselu kolmiulotteisesta mallista napsauttamalla näytössä alhaalla vasemmalla
olevaa päivitysnäkymää.

Kynnystysarvon palauttaminen

Vaihe

Voit palauttaa kynnystysarvon oletusarvoiseksi iho-/luuarvoksi valitsemalla Reset
Threshold -painikkeen 3D Thresholding -valintaikkunassa.

Yleiset asetukset
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18.3.4 Kolmiulotteinen rajaus

Yleisiä tietoja

Tässä välilehdessä voit määrittää kuvanäkymissä näytettävän kuvan osan seuraavilla tavoilla:
• Sijoita kehys sen kuvan osan ympärille, jonka haluat rajata pois kolmiulotteisesta näkymästä

(Enable Clipping Range).
• Näytä kuvajoukosta poikkileikkaus rajaamalla kolmiulotteisesta mallista pois kvadrantti (Enable

Cubic Cut).

Pois rajattavan alueen määrittäminen

Kuva 136 

Vaiheet

1.
Valitse Enable Clipping Range.
Sininen kehys tulee näkyviin ylempiin kuvanäkymiin.

2. Jos toimintoa ei ole vielä valittu, valitse Adjust Clipping Range/Cubic Cut -
painike työkaluriviltä.

3. Vie hiiren osoitin kehykseen ja säädä kehystä niin, että kolmiulotteisesta näkymästä pois
rajattava alue jää sen sisään.

4. Luo esikatselu kolmiulotteisesta mallista napsauttamalla näytössä alhaalla vasemmalla
olevaa päivitysnäkymää.
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Pois rajattavan kuution määrittäminen

Kuva 137 

Vaiheet

1.
Valitse Enable Cubic Cut.
Sininen kehys tulee näkyviin ylempiin kuvanäkymiin.

2. Jos toimintoa ei ole vielä valittu, valitse Adjust Clipping Range/Cubic Cut -
painike työkaluriviltä.

3.

Valitse kolmiulotteisesta näkymästä pois rajattava kvadrantti:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4. Napsauta kvadrantin jompaakumpaa reunaa ja säädä kulmia niin, että kehyksen sisään
jää kolmiulotteisesta näytöstä pois rajattava alue.

5. Luo esikatselu kolmiulotteisesta mallista napsauttamalla näytössä alhaalla vasemmalla
olevaa päivitysnäkymää.

Yleiset asetukset
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18.4 Kuvien tarkasteleminen
18.4.1 Kuvien selaaminen ja vierittäminen

Yleisiä tietoja

Selaus- ja vierityssuunta vastaa valittua näyttösuuntaa (katso s. 280), jonka ilmaisee näkymän
vasemmassa alakulmassa näkyvä potilaskuvake.

Leikkeiden selaaminen

Browse Slice- ja Browse Slices -painikkeet ovat käytettävissä näkymissä, jotka näyttävät
alkuperäiset kuvaleikkeet tai leikkeiden rekonstruktiot (katso s. 69).

Vaihtoehdot

Valitse Browse Slice -painike, jos haluat siirtyä eteen- tai taaksepäin yksi leike
kerrallaan.

Valitse Browse Slices painike, jos haluat selata eteen- tai taaksepäin 3 tai 7 lei-
kettä kerrallaan (esimerkiksi 4 Views- tai 8 Views -välilehdissä).

Kuvien vierittäminen

Vieritystoiminnot vaihtelevat valitun välilehden mukaan:
• Depth Scrolling: Tämän painikkeen avulla voit vierittää kuvannettujen kuvien rekonstruktioita

rekonstruktionäkymissä. 
• Slice Scrolling: Tämän painikkeen avulla voit vierittää käytettävissä olevia leikkeitä

leikenäkymissä (vastaa leikkeiden selaustoimintoa). 

Vaiheet

1. Aktivoi vierityspainike napsauttamalla sitä.

2. Pidä hiiren ykköspainiketta painettuna ja vie hiiren osoitinta ylös- tai alaspäin valitussa ku-
vassa, kunnes näyttöön tulee tarvittava syvyys tai leike.

3. Poista toiminto käytöstä napsauttamalla painiketta uudelleen.

HUOMAUTUS: Rekonstruktioissa käytetty leikkeiden välinen etäisyys poikkeaa alkuperäisestä
etäisyydestä.
 

TYÖKALURIVIN TOIMINNOT
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18.4.2 Panorointi ja keskittäminen

Yleisiä tietoja

Pan and Recenter -toiminnon avulla voit tehdä seuraavia toimia:
• Voit tarkastella kuvajoukon tiettyjä tasoja.
• Voit vetää kuvaa tarkastellaksesi tiettyä aluetta tarkemmin.

Panorointi- ja keskittämistoiminnon käyttäminen

Vaiheet

1. Valitse Pan and Recenter -painike. Näyttöön tulevat pysty- ja vaakatasot, joita
kuvissa ilmaisevat siniset viivat.

2.

• Jos haluat tarkastella tiettyä tasoa, napsauta hiirellä tasoa edustavaa viivaa ja vedä se
haluamaasi sijaintiin.

• Jos haluat siirtää tasoja yhtä aikaa, napsauta viivojen leikkauskohtaa ja vedä viivat ha-
luamaasi sijaintiin.

Näkymä keskitetään uudelleen uuden sijainnin mukaan.

3.

Voit tarkastella tiettyä kuvan aluetta viemällä hiiren osoittimen kuvaan (osoitin näkyy käsi-
kuvakkeena) ja vetämällä alueen haluamaasi sijaintiin.
Voit käyttää kuvan yksityiskohtaiseen tarkasteluun myös Zoom In -toimintoa (katso s.
289) ja panorointia.

4. Poista toiminto käytöstä napsauttamalla painiketta uudelleen.

Muita näkymien keskittämistapoja

Vaihtoehdot

Etsimiskuvakkeen napsauttaminen keskittää näkymän toimintoalueessa
valitun pisteen mukaan.
HUOMAUTUS: Etsimiskuvake on käytettävissä rekisteröintipisteiden ja
liikeratojen suunnittelun aikana.
 

Voit keskittää näkymän myös kaksoisnapsauttamalla suoraan toimintoa-
lueen luettelossa olevaa kohdetta. Esimerkiksi liikeratoja suunnitellessa-
si voit keskittää näkymän joko kohdepisteen tai sisäänmenopisteen mu-
kaan.

Kuvien tarkasteleminen
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18.4.3 Kuvien zoomaus

Zoomaus

Painike Kuvaus

Napsauttamalla Zoom In -painiketta voit lähentää näkyvissä olevan kuvan.
Voit lähentää tietyn kohdealueen seuraavasti:
• Vie hiiren osoitin alueeseen.
• Tuo näkyviin valintakehys pitämällä hiiren ykköspainiketta painettuna ja vetämäl-

lä hiirellä.
• Vapauta hiiren painike. Näkyviin tulee lähennetty kohdealue.

Napsauttamalla Zoom Out -painiketta voit tarkastella yleiskuvaa koko kuvasta.

HUOMAUTUS: Voit loitontaa näkymän napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Zoom In -tilassa.
Kakkospainikkeen napsautus Zoom Out -tilassa vastaavasti lähentää näkymän.
 

TYÖKALURIVIN TOIMINNOT
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18.5 Ikkunointi
18.5.1 Ikkunoiden perusasetukset

Yleisiä tietoja

Voit säätää harmaan tason jakautumista näkyvissä olevissa kuvissa käyttämällä ikkuna-asetuksia,
kun haluat parantaa rakenteiden näkyvyyttä tai suurentaa kontrastia.
Voit säätää ikkuna-asetuksia aksiaalisessa, sagittaalisessa ja koronaalisessa näkymässä.

Ikkuna-asetusten säätäminen

Vaiheet

1. Aktivoi ikkuna-asetukset napsauttamalla Windowing-painiketta. 

2.

Kun haluat tarkastella nykyisiä asetuksia, saat näkyviin kartoitustoiminnon
napsauttamalla näkymää ja pitämällä hiiren ykköspainikkeen painettuna.
HUOMAUTUS: Kun vapautat hiiren painikkeen, kartoitustoiminto poistuu
näkyvistä.
 

3. Poista toiminto käytöstä napsauttamalla painiketta uudelleen.

Ikkunointi
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18.5.2 Ikkunoiden lisäasetukset

Yleisiä tietoja

Advanced Windowing -toiminnolla voidaan säätää harmaan tason jakautumista niin, että
luurakenteet tai markkeripisteet erottuvat paremmin pehmytkudoksesta. 
Kuvajoukon mukaan arvot näkyvät seuraavasti:
• TT: Hounsfieldin yksiköt (HU)
• MR ja SPECT: Harmaan arvot
• PET: SUV-arvo

HUOMAUTUS: Lisätietoja näistä arvoista on kohdassa s. 295.
 

Ikkunoiden lisäasetusten käyttäminen

Vaihe

Avaa Windowing-valintaikkuna napsauttamalla Advanced Windowing -painiketta.

Näytön asettelu

①

④
⑧

②

⑤
⑥
⑦

⑨ ③

Kuva 138 
HUOMAUTUS: Kuvia yhdistettäessä (katso s. 151) käytettävissä on kaksi välilehtisivua
(Windowing Amber ja Windowing Blue), joiden avulla voit määrittää kummallekin kuvajoukolle
omat ikkuna-asetuksensa.
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Näkymien selitys

Nro Alue Kuvaus

① Nykyinen (Cur-
rent) kuva Valittuna olevan kuvajoukon alkuperäinen leike.

② Preview Määritettyjen asetusten mukaan muokatun leikkeen esikatselu.

③
Windowing Re-
gion of Interest
-toiminto

Käyttää kuvajoukon tietyn alueen harmaan arvoja koko kuvajoukossa.

④ Color Tables -
luettelo

Värimallivaihtoehdot
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤
Predefined
Windowing Set-
tings

Valittavissa ovat seuraavat ennalta määritetyt ikkuna-asetukset:
• Current Windowing: palauttaa ikkuna-asetuksiksi asetukset, jotka oli-

vat määritettyinä, kun valintaikkuna avattiin ensimmäisen kerran.
• Radiology Defined: käyttää asetuksia, jotka olivat määritettyinä ku-

vantamishetkellä.
• Bone: käyttää asetuksia, jotka himmentävät pehmytkudoksen ja näyt-

tävät luun selvästi (vain TT-kuvajoukot).
• Full Range: käyttää kuvantamislaitteen rekisteröimien harmaan arvo-

jen / Hounsfieldin yksiköiden koko aluetta.

⑥ Inverse-valinta-
ruutu

Voit muuttaa värien näytön käänteiseksi. Voit esimerkiksi määrittää, että
ilma näkyy valkoisena ja luu mustana. Tästä on hyötyä esimerkiksi sil-
loin, kun kontrastia täytyy suurentaa objekteja luotaessa (katso s. 167).

⑦ Level- ja Width-
liukusäätimet Säädä harmaan tasoa ja leveyttä.

⑧ Kartoitustoimin-
to

Sisältää graafisen esityksen Hounsfieldin yksiköiden / harmaan arvojen
jakautumisesta kuvatiedoissa.

⑨ Zoom-valinta-
ruutu

Näyttää graafisen esityksen Hounsfieldin yksiköiden / harmaan arvojen
jakautumisesta vain tietyllä alueella.

Harmaan tason ja leveyden säätö

Vaihtoehdot

Kuva-ikkunan keskikohdan säätö:

• Määritä arvo Level-kenttään tai
• määritä haluamasi arvo liukusäätimellä.

Kuva-ikkunan leveyden säätö:

• Määritä arvo Width-kenttään tai
• määritä haluamasi arvo liukusäätimellä.

Ikkunointi
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Harmaan arvon alueen leveyden säätö

① ② ③

Kuva 139 

Vaihtoehdot

Arvojen säätö:
• Määritä Right- ja Left-arvot suoraan kenttiin tai
• määritä vasemmalla ② ja/tai oikealla ③ olevat arvot vetämällä liukusäädintä hiiren osoittimel-

la, kunnes vaaditut arvot näkyvät arvoja vastaavissa kentissä.

Voit näyttää harmaan arvojen jakautumisen graafisen esityksen vain tietyltä alueelta, jotta ikku-
na-asetukset voidaan määrittää tarkemmin, valitsemalla Zoom-valintaruudun ①.

Ikkuna-asetusten käyttäminen kohdealueella

Tämän vaihtoehdon avulla voit määrittää tietyn alueen kuvajoukosta ja soveltaa kyseisen alueen
harmaan arvoja koko tietojoukkoon.

Vaiheet

1. Valitse Windowing Region of Interest -painike.

2.

Piirrä Preview-ikkunassa hiiren osoittimella kehys sen alueen ympärille, jolta haluat valita
ikkuna-asetukset.
HUOMAUTUS: Voit myös napsauttaa Preview-näkymässä haluamaasi kohtaa kuvassa.
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Vaiheet

3.

Kun vapautat hiiren ykköspainikkeen, näyttöön tulee laskettu esikatselutulos.
Ohjelmisto käyttää määritetyn alueen pienintä ja suurinta arvoa ja käyttää niitä Level- ja
Width-liukusäätimien arvoina sekä Left- ja Right-kenttien arvoina.

4. Ota valitun alueen harmaan arvot käyttöön koko kuvassa valitsemalla OK.

Ikkunointi
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18.6 Mittaustoiminnot
18.6.1 Hounsfieldin yksiköiden / harmaan arvojen mittaus

Yleisiä tietoja

Measure Hounsfield Units- ja Measure Values -toiminnoilla voit mitata kuvaleikkeestä enintään
kolmesta kohdasta joko Hounsfieldin yksiköt tai harmaan arvot.

Painike Kuvaus

Measure Hounsfield Units -painike näkyy TT-kuvajoukoissa.

Measure Values -painike näkyy muissa kuvajoukoissa (esim. MR, SPECT, PET). 

Mittayksiköt

Yksikkö Kuvaus

Hounsfieldin yksiköt
(HU)

Diagnostisessa TT-kuvantamisessa tiheystiedot arvioidaan käyttäen kan-
sainvälisiä Hounsfieldin yksiköitä (HU) asteikolla: –1 024–3 071, jossa 0
on veden arvo (1,0 g/cm3) ja –1 000 on ilman arvo. 
Neurologisessa TT-kuvantamisessa aivokudoksen selkeästi esittävinä
kontrastiarvoina käytetään yleensä 40 HU:n Level-arvoa ja 100 HU:n
Width-arvoa.

Harmaan arvot 
Harmaan arvojen vaihteluväli:
• 8-bittiset kuvat: 0 (musta) – 255 (valkoinen)
• 16-bittiset kuvat: 0 (musta) – 65 535 (valkoinen)

FA-arvot Tämä arvo ilmaisee suhteellisen anisotrooppisuuden, ja sen vaihteluväli
on 0–1

ADC-mittaus (diffuu-
siokerroin) Ilmaistaan yksikkönä mm²/s

SUV-arvot

Osittain määrään perustuva menetelmä arvioida PET-toimintaa tietyssä
kohdepisteessä.
PET-kuvausten SUV-arvojen käyttäminen iPlan-ohjelmistossa perustuu
seuraavaan julkaisuun:
"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."

Harmaan arvojen / Hounsfieldin yksiköiden mittaus

Vaiheet

1. Napsauta mittauspainiketta (Measure Hounsfield Units tai Measure Values).

2.

Napsauttamalla hiirellä tiettyä pistettä leikkeessä näet vastaavan arvon kyseisessä pis-
teessä.
Voit päivittää arvon dynaamisesti pitämällä hiiren ykköspainikkeen painettuna ja vetämällä
sitten osoittimella kuvan yli.
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Vaiheet

3. Poista ominaisuus käytöstä ja kuvanäkymässä näkyvä arvo näkyvistä napsauttamalla pai-
niketta uudelleen.

Näytettävät arvot

iPlan voi näyttää harmaan arvot / Hounsfieldin yksiköt / SUV-arvot vain pikseliä kohden siinä
muodossa kuin kuvantamislaite on ne laskenut ja vienyt. Ole erityisen huolellinen tulkitessasi näitä
tietoja ja varmista, että tiedot ovat oikein. Esimerkiksi kartiokeilatiedot (TT) tai
rotaatioangiografiatiedot eivät sisällä todellisia HU-arvoja.

Käyttäjä on vastuussa näytettävän HU-arvon tarkkuuden varmistamisesta.

Koska SUV-arvot voivat vaihdella käytetyn PET-kuvantamislaitteen mukaan, vertaa aina
näytettäviä tietoja suoraan kuvantamislaitteesta saatuihin SUV-arvoihin ennen arvojen
käyttämistä.

Koordinaatiston näyttö

Kun valitset työkaluriviltä mittaustoiminnon ja napsautat sitten kuvajoukkoa, ohjelmisto näyttää
valitussa pisteessä kuvajoukon koordinaatit sen mukaan, mikä koordinaatisto on määritetty
Viewing Options -välilehdessä (katso s. 283).

①

②

③

Kuva 140 

Nro Kuvaus

①

Tämä rivi ilmaisee viitekoordinaatiston, johon koordinaatisto perustuu. Tässä käytetään
aksiaalista MR-kuvajoukkoa, jonka järjestysnumerona on #7 (Brainlab Image Set on va-
littu koordinaatistoksi Viewing Options -välilehdessä).
Jos valitset Headring-vaihtoehdon koordinaatistoksi Viewing Options -välilehdessä, tä-
mä rivi ilmaisee suunnitelmaa varten valitun päätelineen.

② Kuvajoukosta valitun pisteen X-, Y- ja Z-koordinaatit.

③ Valittua pistettä vastaava mittausarvo.

HUOMAUTUS: Tässä näkyviä koordinaatteja, etenkään Headring-vaihtoehdon osalta, ei ole
tarkoitettu kaaren säätöjen tekemistä varten. Vain kaaren asetusten valintaikkunan tai tulosteen
sisältämiä koordinaatteja tulee käyttää hoitotoimenpiteen suorittamiseen. Koordinaatiston
näyttötiedot on tarkoitettu vain tarkastelemista varten.
 

Mittaustoiminnot
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18.6.2 Etäisyyksien ja kulmien mittaus

Etäisyyksien mittaus

Measure Distances -toiminto mahdollistaa enintään kolmen kuvaan sisältyvän pisteparin välisen
etäisyyden mittaamisen.

Vaiheet

1. Aktivoi Measure Distances -painike napsauttamalla sitä.

2.

Napsauta hiirellä kahta pistettä tietojoukossa.
Ohjelmisto laskee ja näyttää pisteiden välisen etäisyyden millimetreinä.
HUOMAUTUS: Voit sijoittaa pisteen uudelleen napsauttamalla sitä hiirellä ja vetämällä
sen uuteen paikkaan.
 

3. Poista ominaisuus käytöstä ja kuvanäkymässä näkyvä arvo näkyvistä napsauttamalla pai-
niketta uudelleen.

Kulmien mittaus

Measure Angles -toiminto mahdollistaa minkä tahansa kuvassa olevan kolmen pisteen välisen
kulman mittaamisen.
Yhtä aikaa voidaan näyttää enintään kolme kolmen pisteen ryhmää.

Vaiheet

1. Aktivoi Measure Angles -painike napsauttamalla sitä.

2.

Napsauta hiirellä kolmea pistettä kuvassa.
Ohjelmisto laskee ja näyttää valittujen pisteiden välisen kulman.
HUOMAUTUS: Voit sijoittaa pisteen uudelleen napsauttamalla sitä hiirellä ja vetämällä
sen uuteen paikkaan.
 

3. Poista ominaisuus käytöstä ja kuvanäkymässä näkyvä arvo näkyvistä napsauttamalla pai-
niketta uudelleen.
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18.7 Nimetyt pisteet
18.7.1 Pisteiden lisääminen ja poistaminen

Yleisiä tietoja

Add/Remove Points -painikkeella voit määrittää kuvajoukkoon merkintäpisteitä. Tämän
ominaisuuden avulla voit korostaa kohdepisteet Brainlabin navigointiohjelmiston avulla
suoritettavan intraoperatiivisen navigoinnin aikana. 

Pisteiden lisääminen

Vaiheet

1. Valitse Add/Remove Points -painike.

2.
Napsauta hiiren ykköspainikkeella suoraan kuvaa, johon haluat sijoittaa pisteen.
Näyttöön tulee Properties-valintaikkuna.

3. Valitse Image Set -kentästä kuvajoukko, johon piste sijoitetaan.

4.
Kirjoita Name-kenttään pisteen nimi.
HUOMAUTUS: Jos et nimeä pistettä, sen nimenä näkyvät luettelossa sanat Labeled
Point, joiden jäljessä on järjestysnumero.
 

5. Valitse pisteen väri värivalikoimasta.

6.
Jos haluat määrittää nimettyjen pisteiden ryhmiä, joiden pisteet voivat kuulua esimerkiksi
samaan rakenteeseen, valitse New Groups... -painike ja nimeä ryhmä soveltuvalla nimel-
lä.

7. Vahvista asetukset ja näytä piste kuvanäkymissä valitsemalla OK.

Nimetyt pisteet
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Näytettävät pisteet

Kuva 141 

Pisteiden hallinta

Kun olet lisännyt pisteet hoitosuunnitelmaan, voit hallita pisteitä Plan Content -välilehdessä
(katso s. 93).

Pisteiden poistaminen

Vaiheet

1. Valitse Add/Remove Points -painike.

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella suoraan pistettä, jonka haluat poistaa.
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18.8 Näyttökuvat
18.8.1 Yleiskuvaus

Näyttökuvien tallentaminen

Vaihe

Tallenna haluamasi näyttökuva valitsemalla Screenshot. 

Tallennetut näyttökuvat

Kun viet hiiren osoittimen Screenshot-painikkeen päälle, näyttöön tulee työkaluvihje ①, joka
ilmaisee kansion, johon näyttökuvat on tallennettu (Brainlabin asiakastuen luoma alikansio nimeltä
Screenshots, joka sijaitsee Brainlab-kansiossa).
Yleensä tallennuspolku on F:\Brainlab\Screenshots.

①

Kuva 142 

Potilastietojen luottamuksellisuus

Potilaan nimi näkyy jokaisessa näyttökuvassa. Jotta potilastiedot säilyisivät luottamuksellisina,
rajoita näyttökuvien käyttöoikeus vain niille henkilöstön jäsenille, jotka tarvitsevat näyttökuvia.

Näyttökuvat
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19 SUUNNITELMIEN
TALLENTAMINEN

19.1 Hoitosuunnitelman tallentaminen
19.1.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Jos haluat tarkastella hoitosuunnitelmaa myöhemmin tai luoda useita suunnitelman vaiheita, voit
tallentaa hoitosuunnitelman Brainlabin edistyneessä tietomuodossa käyttämällä työkalurivillä
olevaa Save Treatment Plan -painiketta.
Voit tallentaa hoitosuunnitelman jokaisen suunnittelutehtävän jälkeen.
Save and Export -suunnittelutehtävässä voit viedä hoitosuunnitelman ladatusta muodosta
poikkeavaan tietomuotoon. Vientivaihtoehdot kuvataan jäljempänä tässä käyttöohjeessa (katso s.
307).

Jos avaat hoitosuunnitelman tai poistut ohjelmistosta tallentamatta hoitosuunnitelmaan
tehtyjä muutoksia, muutokset menetetään eikä niitä voi palauttaa.

Automaattinen tallennus

iPlan saattaa tallentaa avoimena olevan hoitosuunnitelman automaattisesti sekä sulkea
sovelluksen, jos ohjelmisto on käyttämättömänä tiettyä ajanjaksoa pidemmän ajan. Tässä
tapauksessa voit valita hoitosuunnitelman (nimen yhteydessä näkyy Automatically Saved)
Plans-valintaikkunasta (katso s. 39), kun avaat ohjelmiston seuraavan kerran.

SUUNNITELMIEN TALLENTAMINEN
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19.1.2 Muutosten tallennus

Tallennus

Kuva 143 

Vaiheet

1. Avaa Save As... -valintaikkuna napsauttamalla työkalurivin Save Treatment
Plan -painiketta.

2.

Valitse avattavasta Plan State -luettelosta suunnitelman tila (Planning in progress, Rea-
dy to review tai Planning finished).
HUOMAUTUS: Tila näkyy, kun seuraavan kerran avaat hoitosuunnitelman. Jos tarvitset
muita hoitosuunnitelman tilavaihtoehtoja, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.
 

3.
Kirjoita suunnitelman nimi ja kuvaus niille tarkoitettuihin kenttiin.
Kirjoita suunnitelmaa muokanneen henkilön nimi Changed by -kenttään.

4. Sulje valintaikkuna ja palaa edelliseen iPlan-näyttöön valitsemalla Save.

Hoitosuunnitelman tallentaminen
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Kuvatietojen valinnan poistaminen

Kuva 144 
Voit poistaa leikkeiden valintoja ja pienentää tiedoston kokoa, jos muistin tila ei riitä.
HUOMAUTUS: Poista vain leikkeet. joissa ei ole suunnittelusisältöä.
 

Vaiheet

1. Valitse Save As... -valintaikkunassa Select Content.

2. Poista kuvajoukon valinta tarpeen mukaan.

3. Sulje valintaikkuna ja palaa edelliseen iPlan-näyttöön valitsemalla Save.

Muut vaihtoehdot

Vaihtoehdot

Poista hoitosuunnitelma valitsemalla suunnitelma luettelosta ja valitsemalla sitten Delete.

Valitse Show all plan versions -valintaruutu, jos haluat näyttää eri vaiheissa automaattisesti tai
manuaalisesti tallennetut hoitosuunnitelmat, joilla on sama nimi.

Tuo näyttöön suoritettuja vaiheita koskevia lisätietoja sisältävä lokitiedosto valitsemalla Logfile...
(katso s. 24).

Jos haluat viedä hoitosuunnitelman eri tietomuotoon, valitse Archives (katso s. 26).
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19.1.3 Hakemistoasetusten muuttaminen

Asetusten muuttaminen

Hoitosuunnitelma tallennetaan ennalta määritettyyn hakemistoon. Tarvittaessa voit muuttaa
tiettyjä hakemistoasetuksia.

Kuva 145 

Vaiheet

1. Avaa Save Archives -valintaikkuna valitsemalla Archives.

2. Valitse arkisto, jota haluat muuttaa.

3. Avaa Brainlab format -valintaikkuna (katso edellä) valitsemalla Settings.

4.
• Valitse Data Path -kentästä Browse ja siirry haluamaasi verkkopolkuun tai paikalliseen

polkuun.
• Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa potilastietojen tiedostopolun manuaalisesti.

5.

Valitse tallennusasetukset valitsemalla asianmukaiset valintaruudut:
• Use compressed and packed file format for removable devices: nopeuttaa arkis-

tointia käytettäessä siirrettäviä USB-asemia.
• Reduce transfer time for removable devices: nopeuttaa siirrettäviin laitteisiin arkis-

tointia jättämällä pois raakatiedot, joita ei käytetä navigoinnissa.
• Delete existing patient data in target folder: tyhjentää tiedot siirrettävästä laitteesta.

6. Tarkista tiedostopolun oikeellisuus valitsemalla Test connection.

7. Vahvista asetukset ja palaa Save As... -valintaikkunaan valitsemalla OK.

Jos iPlan on käynnistetty Content Managerissa, tiedot on tallennettava samaan arkistoon,
josta ne ladattiin. Muutoin suunnittelutuloksia ei voi käyttää Brainlab Elementsissä.

Hoitosuunnitelman tallentaminen
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19.2 Suunnitelman tallentaminen iPlan RT Image -
ohjelmistossa käyttämistä varten

19.2.1 iPlan RT Image -ohjelmiston yhteensopivuus

Yleisiä tietoja

iPlan 3.0 on yhteensopiva iPlan RT Image 4.1 -ohjelmiston kanssa. Ennen kuin lataat iPlan
3.0:ssa luodun suunnitelman iPlan RT Image 4.1:een, ota huomioon tässä osassa käsitellyt
seikat.

Paikannetut kuvajoukot

Jos lataat iPlan RT Image 4.1 -ohjelmistoon paikannetun kuvajoukon, joka sisältää
ohitettuja välileikkeitä (paikannettujen leikkeiden sarjassa ohitettuja leikkeitä, katso s. 112),
kuvajoukon paikannus on purettava ja kuvajoukko on paikannettava uudelleen iPlan RT
Image -ohjelmistossa. Ohitetut välileikkeet eivät sovellu käytettäviksi sädehoitoterapian
suunnittelussa.

Kun useita paikannuksia ladataan iPlan RT Image 4.1 -ohjelmistoon iPlan Stereotaxy 3.0 -
ohjelmistossa tallennetun hoitosuunnitelman avulla, käyttäjä ei voi määrittää stereotaktista
viitettä iPlan RT Image -ohjelmistossa, koska se on määritetty iPlan Stereotaxy -
ohjelmistossa. Potilaan vammautumisen (virheellisten stereotaktisten koordinaattien iPlan
RT Image -ohjelmistossa käytön seurauksena) estämiseksi älä lataa useita paikannuksia
iPlan RT Image -ohjelmistoon. Voit purkaa tarpeettomat paikannukset esimerkiksi ennen
suunnitelman tallentamista iPlan Stereotaxy -ohjelmistossa tai suunnitelman iPlan RT
Image -ohjelmistoon tallentamisen jälkeen. Sen jälkeen voit suorittaa paikannuksen
uudelleen iPlan RT Image 4.1 -ohjelmistossa.

Koordinaattinäyttö

Kun yhden iPlan-sovelluksen tuloksia käytetään syötteinä toisessa iPlan-sovelluksessa,
päätelineen/paikannusjärjestelmän koordinaatit saattavat viitata anatomisiin sijainteihin
sen mukaan, mitä kuvajoukkoa on käytetty päätelineen/paikannusjärjestelmän
koordinaatiston/alkuperän määrittävänä stereotaktisena viitteenä. Tarkista siirrettyjen
tietojen anatomiset sijainnit.

Suunnitellut objektit

Jos hoitosuunnitelma sisältää suunniteltuja objekteja, valmistele objektit vientiä varten
käyttämällä Prepare for Export... -toimintoa, ennen kuin tallennat suunnitelman iPlan 3.0 -
ohjelmistossa. Tämän toiminnon käyttämistä rajoittavat seikat kuvataan aiemmin tässä
käyttöohjeessa (katso s. 202). Muussa tapauksessa hoitosuunnitelmaa ei voi ladata iPlan
RT Image 4.1 -ohjelmistoon.

SUUNNITELMIEN TALLENTAMINEN
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20 SUUNNITELMAN
VIEMINEN JA iPLAN-
OHJELMISTON
SULKEMINEN

20.1 Vienti: Standard Brainlab -muoto
20.1.1 Vienti Standard Brainlab -muotoon

Yleisiä tietoja

Tämän ominaisuuden avulla voit viedä hoitosuunnitelman Brainlabin navigointiohjelmistossa
käytettäväksi.

Vientiominaisuuden käyttäminen

Vaiheet

1. Valitse Navigator-alueessa Go to... Näyttöön tulee iPlan Navigator -välilehti.

2. Avaa Save Archives -valintaikkuna valitsemalla Save and Export. 

3. Avaa New Archive -valintaikkuna valitsemalla New Archives.

4.
Valitse Standard Brainlab ja sitten Next.
Näyttöön tulee Brainlab Standard -valintaikkuna, jossa voit määrittää arkiston asetukset.

SUUNNITELMAN VIEMINEN JA iPLAN-OHJELMISTON SULKEMINEN
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Arkiston asetusten määritys

Kuva 146 

Vaiheet

1. Kirjoita arkiston nimi Brainlab Standard -valintaikkunan Archive Name -kenttään. 

2.

Jos haluat määrittää tietojen tallentamista varten uuden hakemiston, valitse Browse ja
siirry haluamaasi verkkopolkuun tai paikallisen tietokoneen polkuun. Tämä polku tulee nä-
kyviin Data Path -kenttään.
Vaihtoehtoisesti voit määrittää tiedostopolun manuaalisesti.

3.

Valitse avattavasta Platform-luettelosta ympäristö, johon tiedot viedään (esimerkiksi Cra-
nial Essential 1.x).
HUOMAUTUS: Jotta hoitosuunnitelman vieminen navigointijärjestelmään onnistuisi, var-
mista, että valitset oikean viennin kohdeympäristön ja -sijainnin.
 

4.

Tee After successful export -kohdassa seuraavat toimet:
• Määritä, että iPlan sulkeutuu viennin jälkeen valitsemalla Close iPlan -valintaruutu.
• Valitse seurantasovellus valitsemalla Start follow-up application -valintaruutu ja sitten

Browse.

5. Valitse tarvittaessa Enable interpolation for non-512x512 images.

6. Tarkista tiedostopolun oikeellisuus valitsemalla Test connection.

7. Tallenna asetukset ja palaa Save Archives -valintaikkunaan valitsemalla OK. Uusi arkisto
näkyy nyt luettelossa tässä valintaikkunassa.

Vienti: Standard Brainlab -muoto
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Save Archives -valintaikkuna

Kuva 147 

Vaihtoehdot

Jatka vientiprosessia valitsemalla luettelosta arkisto ja valitsemalla Next. Näyttöön tulee Export-
valintaikkuna (katso s. 309).

Määritä eri kansio, johon suunnitelma viedään, valitsemalla Settings. Muokkaa Data path -ken-
tän polkua (katso s. 308).

Poista arkisto valitsemalla arkisto luettelosta ja valitsemalla sitten Delete.

Tuo näyttöön suoritettuja vaiheita koskevia lisätietoja sisältävä lokitiedosto valitsemalla Logfile
(katso s. 24).

Suunnitelman vienti

Kuva 148 
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Vaiheet

1. Valitse arkisto Save Archives -valintaikkunassa ja valitse Next. Näyttöön tulee Export-
valintaikkuna (katso edellä).

2. Kirjoita valintaikkunan Plan Details -osan kenttiin suunnitelman nimi ja kuvaus.

3.

Valitse valintaikkunan Select content for export -osassa vietäviä kuvajoukkoja ja muuta
vietävää sisältöä vastaavat valintaruudut.
HUOMAUTUS: Ennen Object Creation -suunnittelutehtävässä luotujen objektien viemis-
tä voit valmistella objektit vientiä varten valitsemalla vientiä varten eri kuvajoukon, johon
objekti tulee viedä (katso s. 202).
 

4. Vie hoitosuunnitelma valitsemalla Export.

Tietojen viemistä koskevia tärkeitä vinkkejä

• Jotta suunnitelman vieminen onnistuisi, valitulle tietojoukolle on valittava tarvittava suunniteltu
sisältö. Jos suunniteltua sisältöä vastaavaa valintaruutua ei ole valittu (näkyvissä on suljettua
silmää esittävä kuvake; katso s. 64), valintaruutu on valittava, jotta vieminen on mahdollista.

• Jos suorittimen muistia on käytettävissä vain vähän, suunnitellut objektit saattavat olla viennin
aikana tilapäisesti näkymättömiä. Ne ovat kuitenkin viennin jälkeen käytettävissä navigointiin.

• Jos objekti on monimutkainen ja muodostuu hyvin monesta osasta, sitä ei ehkä voi viedä
navigointijärjestelmään. Voit yksinkertaistaa tällaisia objekteja käyttämällä Maximal Fragment
Number -ominaisuutta (katso s. 182).

• Hoitosuunnitelmat, jotka sisältävät paikannetut kuvajoukot ja joissa on ohitettuja kuvaleikkeitä
(katso s. 112), viedään Brainlab-navigointiohjelmistoon ilman ohitettuja leikkeitä. Brainlabin
perusmuoto ei ole yhteensopiva ohitettujen kuvaleikkeiden kanssa.

iPlan lataa suunnittelutarkoitusta varten tietojoukot, jotka ylittävät leikejoukon koordinaatin
+/-511 mm, mutta näitä tietoja (mukaan lukien yhdistetty suunniteltu sisältö) ei voi viedä,
sillä Brainlabin navigointijärjestelmä ei tue näitä tietoja.

Hoitosuunnitelman tiedot

Tietomuodon asettamien rajoitusten vuoksi seuraavat hoitosuunnitelman tiedot voivat vietäessä
sisältää seuraavassa esitetyn enimmäismäärän merkkejä:
• Potilaan nimi: enintään 33 merkkiä
• Potilastunnus: enintään 17 merkkiä
• Kolmiulotteisten objektien nimet: enintään 23 merkkiä
• Suunnitelman kuvaus: enintään 110 merkkiä.

Jos merkkien enimmäismäärä ylittyy, kyseisen kentän tiedot lyhennetään automaattisesti
viennille sopiviksi.

Vienti: Standard Brainlab -muoto
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20.1.2 Vientiä koskevia lisätietoja

Vietyjen objektien näyttäminen

Jos sisällön (liikeratojen, luotujen objektien jne.) suunnittelussa on käytetty useampaa kuin
kahdeksaa väriä, värien määräksi palautuu oletusarvo (kahdeksan), kun tiedot viedään
navigointijärjestelmään. Tarkista, että olet valinnut värit, joiden avulla suunnitellun sisällön eri osat
erottuvat selkeästi toisistaan.
Vietäessä nimettyjä pisteitä (katso s. 298) pisteet muuttuvat navigointijärjestelmässä
samanvärisiksi iPlan-ohjelmistossa tehdystä värimäärityksestä huolimatta. Vietäessä useita
nimettyjä pisteitä kaikki pisteet yhdistyvät navigointijärjestelmässä yhdeksi ryhmäksi.

Hoitosuunnitelman tiedot

Odota, kunnes vientiprosessi on suoritettu loppuun, ennen kuin lataat hoitosuunnitelman
navigointijärjestelmään. Muussa tapauksessa navigointijärjestelmään saattaa latautua
puutteellisia tai virheellisiä tietoja, mistä voi seurata, että potilasta hoidetaan väärin.

Eri Brainlab-sovellusten (esim. suunnittelu- ja navigointiohjelmistot) ulkoasu ja tarkastelu
saattavat olla erilaisista käyttöliittymistä ja työnkuluista johtuen erilaiset. Viedyt tiedot on
aina tarkistettava kohdeympäristössä ennen leikkausta.

Useita tietojoukkoja, jotka on yhdistetty ja paikannettu erikseen, ei voi viedä Kolibri- tai
VectorVision-navigointijärjestelmään. Vain yksi viitetietojoukko voidaan paikantaa. Muut
navigointiohjelmistoon vietävät tietojoukot on yhdistettävä manuaalisesti, pisteparien
avulla tai automaattisesti.

Jos valitset vientiarkistoksi ulkoisen tallennusvälineen, kuten zip-aseman tai USB-
muistitikun, tallennusväline on ensin yhdistettävä. Jos tallennusvälinettä ei ole yhdistetty,
suunniteltua sisältöä ei voi viedä.

Vietyjen tietojoukkojen ikkuna-asetukset

Jos iPlan-ohjelmistossa on määritetty 16-bittisen muun kuin TT-tietojoukon ikkuna-asetukset,
käytettävissä olevat harmaan arvot määräytyvät navigointiohjelmiston mukaan (ohjelmistoversiot
< 7.x VectorVision cranial/ENT ja < 2.x Kolibri cranial/ENT), kun tietojoukko viedään.
Navigointiohjelmistossa huomioidaan vain Advanced Windowing -kohdassa määritetyt,
vasemman ja oikean reunan väliin sijoittuvat harmaan arvot.

Viennin jälkeen kirurgilla ei ole mahdollisuutta tarkastella ja säätää harmaan arvojen koko
aluetta navigoinnin aikana.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki iPlan-ohjelmiston Advanced Windowing -asetuksissa
määritetyistä vasemman reunan ja oikean reunan harmaan arvoista. Kuva havainnollistaa, miten
asetukset vaikuttavat ikkunaan:
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① ②

③

④
Kuva 149 

Nro Kuvaus

① Määritetty harmaan arvon vasen reuna.

② Määritetty harmaan arvon oikea reuna.

③
Viennin aikana ohjelmisto muuntaa vasemman ja oikean reunan välissä olevan alueen
16-bittisistä 8-bittisiksi tiedoiksi. (65 536 harmaan arvoa muuntuu 8-bittisten tietojen tuke-
miksi 256:ksi harmaan arvoksi.)

④ Vasemman ja oikean reunan ulkopuolelle jäävän alueen kudostietoja (anatomisia tietoja)
ei enää viennin jälkeen erotella.

HUOMAUTUS: voit säätää ikkuna-asetuksia milloin tahansa ennen vientiä valitsemalla
työkaluriviltä Advanced Windowing -painikkeen (katso s. 156).
 

Epäonnistunut vienti

Jos datatiedostojen määrä viennin zip-aseman pääkansiossa kasvaa hoitosuunnitelman viennin
yhteydessä hyvin suureksi (noin 507 tiedostoa tai kansiota), vienti keskeytyy ja näyttöön tulee
virhesanomia.
Suosittelemme tässä tapauksessa, että alustat tallennusvälineen uudelleen (tai poistat
tarpeettomat tiedostot tai kansiot) ja yrität sen jälkeen vientiä uudelleen. Tätä ehdotetaan myös
näyttöön tulevassa valintaikkunassa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden Brainlabin
asiakastukeen.

Tallennusvälineen muotoon liittyviä ohjeita

Seuraavat tietojen tallentamista koskevat rajoitukset tulee huomioida alustettaessa
tallennusvälinettä uudelleen: 

Tallennusvälineen muo-
to

Tietojen tallentamista koskevat rajoitukset

FAT 
Enintään 506 tiedostoa tai kansiota voidaan tallentaa tallennusväli-
neen tyhjään pääkansioon. Jos tätä useampia yritetään tallentaa,
näyttöön tulee järjestelmän sanoma.

FAT32 Tämä muoto tukee suurta määrää tiedostoja ja kansioita. Windows
NT ei tue FAT32-muotoa.

NTFS

Tämä muoto tukee suurta määrää tiedostoja ja kansioita.
Siirrettäviä tallennusvälineitä, kuten zip-asemia tai USB-muistitikkuja,
ei yleensä voi alustaa NTFS-muotoon Windows XP:ssä. Tallennus-
välineen (esim. zip-aseman) poisto-ominaisuus ei toimi oikein.

Vienti: Standard Brainlab -muoto
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HUOMAUTUS: Varmista, että vientitallennusvälineen pääkansio on tyhjä.
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20.2 Vienti: DICOM PACS
20.2.1 Vienti DICOM PACS -järjestelmään

Yleisiä tietoja

Tämän ominaisuuden avulla voit viedä näyttökuvia DICOM-muodossa PACS-järjestelmään.

Vientiominaisuuden käyttäminen

Vaiheet

1. Valitse Navigator-alueessa Go to... Näyttöön tulee iPlan Navigator -välilehti.

2. Avaa Save Archives -valintaikkuna valitsemalla Save and Export.

3. Avaa New Archive -valintaikkuna valitsemalla New Archives.

4.
Valitse DICOM export via Network ja valitse Next.
Näyttöön tulee DICOM PACS Export -valintaikkuna, jossa voit määrittää arkiston asetuk-
set.

Arkiston asetusten määritys

Kuva 150 

Vaiheet

1. Kirjoita arkiston nimi DICOM PACS Export -valintaikkunan Archive Name -kenttään. 

2.
Archive Settings -osassa näkyvät tiedonsiirtoasetukset.
HUOMAUTUS: Yleensä nämä asetukset määrittää Brainlabin asiakastuki.
 

3. Tarkista, että määritetyt paikalliset asetukset ja palvelinasetukset ovat kelvolliset valitse-
malla Test connection.

4. Tallenna asetukset ja palaa Save Archives -valintaikkunaan valitsemalla OK. Uusi arkisto
näkyy nyt luettelossa tässä valintaikkunassa.

Vienti: DICOM PACS
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Vienti

Kuva 151 

Vaiheet

1. Valitse arkisto Save Archives -valintaikkunassa ja valitse Next. Näyttöön tulee DICOM
Export -valintaikkuna (katso edellä).

2.
Vietävissä olevat kuvat näkyvät valintaikkunassa.
Vie kuvat valitsemalla Export.
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20.3 Ohjelmiston sulkeminen
20.3.1 Yleiskuvaus

Yleisiä tietoja

Voit sulkea ohjelmiston milloin tahansa joko sulkemiskuvakkeen avulla tai iPlanNavigatorilla.

Sulkeminen sulkemiskuvakkeen avulla

Vaihe

Napsauta Navigator-alueessa olevaa sulkemiskuvaketta.

Sulkeminen iPlan Navigatorilla

Vaiheet

1. Valitse Navigator-osassa Go to... Näyttöön tulee iPlan Navigator.

2. Valitse Exit ja sitten OK.

Tallentamattomat muutokset

Jos hoitosuunnitelma sisältää tallentamattomia tietoja, näyttöön tulee seuraava valintaikkuna:

Kuva 152 

Vaihtoehdot

Tallenna muutokset valitsemalla Yes.

Sulje ohjelmisto tallentamatta muutoksia valitsemalla No.

Ohjelmiston sulkeminen
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21 iHELP (ETÄASIAKASTUKI)
21.1 Perustietoja
21.1.1 iHelp-ominaisuuden käyttö

Yleisiä tietoja

Pyydettäessä iPlan-työasemaan voidaan lisätä ominaisuus, joka mahdollistaa etäyhteyden
muodostamisen Brainlabin asiakastukeen. Voit aktivoida tämän etäyhteyden valitsemalla
Windowsin Start (Käynnistä) -valikosta Start iHelp.
HUOMAUTUS: ennen kuin aktivoit iHelp-ominaisuuden, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen, sillä
ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että asiakastuki aktivoi ominaisuuden ensin.
 

Start (Käynnistä) -valikko

①

Kuva 153 
Kun iHelp on aktivoitu, sitä vastaava kuvake näkyy Windowsin Start (Käynnistä) -valikossa ①.
Brainlabin asiakastuki voi muodostaa etäyhteyden iPlan-työasemaasi, esimerkiksi ongelmien
vianmääritystä varten.
HUOMAUTUS: Voit poistaa etäyhteyden käytöstä valitsemalla Stop iHelp -vaihtoehdon
Windowsin Käynnistä-valikossa.
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iHelp-ominaisuuden toiminta

Asiakkaan järjestelmään asennettu iHelp-ohjelmisto kutsuu iHelp-palvelinta portissa 443 tai
17002. Molemmat ovat lähteviä yhteyksiä, mutta 17002 on nopeampi. Asiakasohjelma yrittää
muodostaa SSL-tunnelin kunkin kutsun yhteytessä.
• Brainlabin asiakastuki saa yhteyden asiakkaaseen muodostamalla ensin yhteyden iHelp-

palvelimeen SSL-tunnelin välityksellä.
• iHelp-palvelin yhdistää nämä kaksi tunnelia, minkä jälkeen Brainlabin asiakastuki voi

muodostaa etäyhteyden asiakkaaseen.

Asennusta koskevat vaatimukset

Palomuuriasetuksiin ei tarvitse tehdä muutoksia (paitsi jos haluat, että Brainlabin asiakastuki voi
muodostaa nopeamman yhteyden asiakasohjelmaasi).
Jos palomuurisi sallii Internet-yhteyksien muodostamisen yrityksesi sisäpuolelta, iHelp voi tarjota
sinulle etätukea. Brainlabin asiakastukiyhteyden muodostaminen kuitenkin edellyttää sitä, että
aktivoit iHelp-ominaisuuden asiakasohjelmassasi.
Potilastietoja ei siirretä.

Lisätietoja

Lähetä sähköpostia osoitteeseen iHelp.support@brainlab.com.

Perustietoja
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