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1 ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓK

1.1 Elérhetőség és jogi információk
Elérhetőség

Vevőszolgálat

Ha a kézikönyvben nem találja meg a szükséges információkat, illetve kérdések, problémák
esetén vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálatával:

Régió Telefonszám és fax E-mail

Egyesült Államok, Kanada, Közép- és
Dél-Amerika

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

Brazília Tel.: (0800) 892-1217

Egyesült Királyság Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanyolország Tel.: +34 (900) 649 115

Franciaország és franciául beszélő ré-
giók Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázsia, Ausztrália, Európa
Tel.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

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

Várható élettartam

A Brainlab a szoftverhez öt évig nyújt szervizt. Ez alatt az idő alatt szoftverfrissítéseket és
helyszíni támogatást biztosít.

Visszajelzés

A kézikönyv az alapos ellenőrzés ellenére is hibákat tartalmazhat.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az igs.manuals@brainlab.com e-mail címen, ha javaslata
van arra vonatkozóan, hogy hogyan javítsuk a kézikönyvet.

Gyártó

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.1.1 Jogi információk

Szerzői jog

A kézikönyv szerzői jogvédelem alatt álló védett információkat tartalmaz. A kézikönyv valamennyi
részét tilos a Brainlab vállalat kifejezett írásos engedélye nélkül másolni vagy lefordítani.

Brainlab védjegyek

• Az iPlan® a Brainlab AG Németországban és/vagy az Egyesült Államokban bejegyzett
védjegye

• A KolibriTM a Brainlab AG védjegye, bejegyzése folyamatban van
• A SmartBrush® a Brainlab AG Németországban és/vagy az Egyesült Államokban bejegyzett

védjegye
• A VectorVision® a Brainlab AG Németországban és/vagy az Egyesült Államokban bejegyzett

védjegye

A Brainlab vállalattól független védjegyek

• A Microsoft® és a Windows® a Microsoft Corporation vállalat bejegyzett védjegye.

Integrált harmadik fél program

• A jelen program részben az Independent JPEG Group munkáján alapul.
• A program egyes részei a Sun Microsystems Inc. munkáján alapulnak.
• Ez a termék az Apache Software Foundation által kifejlesztett programot tartalmaz

(www.apache.org/).
• Az iPlan 3.0 alkalmazáshoz Java 2 Runtime Environment (1.4 verzió vagy újabb) telepítése

szükséges a rendszeren.
• A Brainlab PDF-Viewer implementációja a PDF Direct/PDF Quick View könyvtáron alapul,

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

CE címke

A CE címke azt jelzi, hogy a Brainlab termék megfelel az orvosi eszközökről szó-
ló irányelv (MDD) alapvető követelményeinek.
Az Európai Tanács orvostechnikai eszközökre vonatkozó, 93/42/EGK jelű irány-
elvének megfelelően az iPlan Stereotaxy egy IIb osztályú termék.

MEGJEGYZÉS. A CE címke érvényességét kizárólag a Brainlab által gyártott termékek esetében
lehet megerősíteni.
 

Hulladékkezelési utasítások

Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelését kizárólag az előírások-
nak megfelelően szabad végezni. A WEEE (elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai) irányelvre vonatkozó információkért látogasson el a következő weboldalra:
http://www.brainlab.com/weee

Elérhetőség és jogi információk
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Értékesítés az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi
rendelvényre értékesíthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.2 Szimbólumok
A kézikönyvben használt szimbólumok

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések jelölésére háromszög alakú figyelmeztető szimbólumokat használtunk.
Ezek olyan, a biztonsággal kapcsolatos kritikus információkat tartalmaznak, amelyek nem
ismerete sérüléshez, halálos sérüléshez vagy súlyos következményekhez vezethet a
készülék rendeltetésellenes használata révén.

Figyelemfelhívások

A figyelem felhívására kerek figyelemfelhívó szimbólumokat használtunk. Ezek a
biztonsággal kapcsolatos olyan kritikus információkat tartalmaznak, amelyek nem ismerete
eszközproblémákhoz vezethet. A problémák alatt többek között a következőket értjük: az
eszköz hibás működése, eszközhiba, az eszköz sérülése, anyagi kár.

Megjegyzések

MEGJEGYZÉS. A megjegyzések dőlt betűvel vannak kiemelve, és további hasznos tippeket
tartalmaznak.
 

Szimbólumok

12 Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



1.3 Alkalmazási terület
A rendszer használata

Rendeltetés

Az iPlan rendeltetése az orvosi képalkotók által készített képek megjelenítése, bemutatása és
dokumentálása, beleértve a különböző modulokat a képfeldolgozáshoz, képfúzióhoz, atlasz által
támogatott megjelenítéshez és szegmentáláshoz, intraoperatív funkcionális tervezéshez, ahol az
eredményt pl. műtéti navigációhoz vagy más eszközökkel történő további feldolgozáshoz és
megjelenítéshez lehet használni.
Többek között a következő beavatkozásokhoz használható:
• Koponyasebészeti beavatkozások tervezése, például tumorresectio, shuntbehelyezés,

minimálinvazív sztereotaktikus beavatkozások, biopszia, tervezés és pályagörbék szimulációja
ingerléshez és elektródás felvételhez.

• Fül-orr-gégészeti beavatkozások, például sinusműtét, daganatműtét.
• Gerincműtétek, például daganatműtét, graftba helyezett csavar tervezése, vertebroplasztika

megtervezése.
• Az iPlan View olyan alkalmazás, amelyet létező kezelési tervek felülvizsgálatához terveztek.
• Koponya-, arc-, állcsontsebészeti beavatkozások tervezése és szimulációja.

Az iPlan felhasználói jellemzően egészségügyi szakemberek, ideértve többek között a
sebészeket és radiológusokat.

Rendeltetésszerű használat

A program tervezett felhasználói sebészek és egészségügyi szakemberek.

A használat helye

A rendszer beltéri, általában kórházban vagy klinikai környezetben történő használatra szolgál.

Gondos kezelés

A rendszer komponenseit és a kiegészítő műszereket csak képzett egészségügyi
személyzet működtetheti.

Elfogadhatóság ellenőrzése

A páciens kezelése előtt a rendszerből kinyert és bevitt minden adatot ellenőrizni kell.

Felelősség

Ez a rendszer kizárólag csak kiegészítő támogatást nyújt a sebésznek vagy a
felhasználónak, és semmi esetre sem helyettesíti vagy pótolja a sebész vagy a felhasználó
tapasztalatát és/vagy felelősségét használata során.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.4 Kompatibilitás orvosi eszközökkel
Brainlab orvosi műszerek

Kompatibilis Brainlab orvosi műszerek

Az iPlan Stereotaxy a következőkkel kompatibilis:
• Brainlab CT/röntgen lokalizálóeszköz 1. vált. (összekapcsolódik a Brainlabnek az ívhez tartozó

fejgyűrűjével)
• Brainlab sztereotaxiás ív 1. vált. (összekapcsolódik a Brainlabnek az ívhez tartozó

fejgyűrűjével)

Egyéb Brainlab műszerek

További műszerek válhatnak elérhetővé a jelen kézikönyv kiadását követően. Lépjen kapcsolatba
a Brainlab ügyfélszolgálatával, ha bármilyen kérdése lenne az egyes műszerek Brainlab
szoftverekkel való kompatibilitását illetően.

Kizárólag a Brainlab által megadott műszereket és pótalkatrészeket használja az iPlan
Stereotaxy rendszerrel. A nem engedélyezett műszerek/pótalkatrészek használata
negatívan befolyásolhatja az orvostechnikai eszköz biztonságos használatát és/vagy
hatékonyságát, és veszélyeztetheti a páciens, a felhasználó és/vagy a környezet
biztonságát.

Kompatibilitás orvosi eszközökkel
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1.4.1 Brainlab orvosi szoftver

Kompatibilis Brainlab orvosi program

Az iPlan Stereotaxy a következőkkel kompatibilis:
• PatXfer 5.2 programverzió
• VectorVision cranial 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 és 7.9 programverzió
• cranial/ENT essential és unlimited 1.0 programverzió
• cranial/ENT unlimited 2.0 és 2.1 verzió
• Kolibri cranial 2.1, 2.5, 2.6 és 2.7 programverzió
• iPlan Cranial 1.1, 1.5, 2.5 és 2.6 programverzió
• iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT 1.1, 2.5 és 2.6 programverzió
• iPlan RT Image 4.1 programverzió
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Más Brainlab programok

Ezen felhasználói kézikönyv kiadását követően más Brainlab programok is elérhetővé válhatnak.
Ha programkompatibilitással kapcsolatos kérdése van, forduljon a Brainlab vevőszolgálatához.
Ha nem a fent megadott szoftververziókat használja, akkor vegye fel a kapcsolatot a Brainlab
vevőszolgálatával és tisztázza velük a Brainlab eszközök kompatibilitását.

Az iPlan rendszerfájlok vagy páciens-adatfájlok illetéktelen kezelése tilos. Vegye fel a
kapcsolatot a Brainlab ügyfélszolgálattal minden iPlan programmal kapcsolatos fájl vagy
konfigurációs beállítás szervizelésére.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.4.2 Más gyártók által gyártott orvostechnikai eszközök

Más gyártók által gyártott kompatibilis orvostechnikai eszközök

Gyártó Orvostechnikai eszköz

Leksell/Elekta

Sztereotaxiás lokalizá-
lóeszköz

Leksell CT kijelző box vagy Leksell MR kijelző box,
Leksell G-Frame Headringgel összekapcsolva

Ívrendszer
Leksell többcélú sztereotaxiás ív vagy Leksell stan-
dard sztereotaxiás ív, Leksell G-Frame Headringgel
összekapcsolva

Radionics

Sztereotaxiás lokalizá-
lóeszköz

Radionics MRIA-2-LF (MR-lokalizáló keret), Radionics
Luminant vagy Radionics UCLF-0 (univerzális kom-
pakt CT/MR lokalizáló keret), Radionics UCHR (uni-
verzális kompakt fejgyűrű) eszközzel összekapcsolva

Sztereotaxiás lokalizá-
lóeszköz

Radionics BRW-LR (Brown, Cosman és Wells CT lo-
kalizáló gyűrű), Radionics HRA-IM (intubációs fejgyű-
rű) vagy Radionics UCHR (+Radionics UCHR A) esz-
közzel összekapcsolva

Ívrendszer

Radionics CRW ASL (a nem könnyűsúlyú CRW AS
rendszerrel azonos ívrendszer), Radionics UCHR
(+Radionics UCHR AP) vagy Radionics HRA-IM esz-
közzel összekapcsolva

Fischer

Sztereotaxiás lokalizá-
lóeszköz

O változatú CT lokalizálóeszköz vagy A változatú CT
lokalizálóeszköz, Titanium fejgyűrűvel összekapcsolva
U változatú (OSS) CT/MR lokalizálóeszköz, OSS
Open Ceramic fejgyűrűvel összekapcsolva

Ívrendszer Fischer ZD, OSS Open Ceramic fejgyűrűvel vagy Tita-
nium fejgyűrűvel összekapcsolva

Más, nem a Brainlab által gyártott eszközök

A Brainlab által nem engedélyezett orvostechnikai eszközökkel való együttes használat
negatívan befolyásolhatja az eszközök biztonságosságát és/vagy hatékonyságát, és
veszélyeztetheti a pácienst, a felhasználót és/vagy a környezetet.

Kompatibilitás orvosi eszközökkel
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1.4.3 Más gyártók programjai

Más, nem Brainlab programok

Az iPlan Stereotaxy kompatibilis a Microsoft Windows XP, Server 2003/2008, Windows 7 és
Windows 8 operációs rendszerrel. A kompatibilis operációs rendszerekre vonatkozó részletes és
naprakész információkért forduljon a Brainlab vevőszolgálathoz.
A Brainlab javasolja, hogy a rendszert a legújabb rosszindulatú programok elleni
védőintézkedésekkel védje (pl. víruskereső telepítése). Legyen tudatában annak, hogy bizonyos
rosszindulatú program elleni védőintézkedések negatívan befolyásolhatják a rendszer
teljesítményét, pl. ha valós idejű szkennelést végez és minden fájlhozzáférés monitorozva van,
akkor a páciensadatok betöltése és mentése lassú lehet.
MEGJEGYZÉS. A Brainlab rendszer egy orvosi eszköz, amelyet rendeltetésszerűen és a
rendszer végfelhasználói licencszerződése szerint kell használni. Harmadik fél programok
használata negatívan befolyásolhatja a rendszer megbízhatóságát.
 

Csak kritikus operációs rendszer frissítések vagy rosszindulatú programok elleni
védőintézkedések javasoltak. Az illesztőprogram frissítések tilosak. Kezeléstervezés
közben ne töltsön le, és ne telepítsen frissítéseket. További információkért vegye fel a
kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal.

DICOM megfelelőség

A DICOM megfelelőségi nyilatkozat a Brainlab honlapján található: www.brainlab.com.

Orvosi elektromos rendszerek

Az orvosi elektromos rendszerek konfigurációjára vonatkozó információkért lásd a vonatkozó
Rendszerfelhasználói kézikönyvet és Műszaki felhasználói kézikönyvet.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.5 Képzés és dokumentáció
Áttekintés

Célközönség

Ez a felhasználói kézikönyv sebészeknek és/vagy személyzetüknek készült.

Brainlab képzés

A biztonságos és megfelelő használat garantálása érdekében a rendszer minden
felhasználójának még a program használata előtt részt kell vennie a Brainlab képviselő által
szervezett képzésen.

Dokumentáció

A jelen kézikönyv bonyolult orvosi szoftvereket mutat be, amelyeket elővigyázatosan kell
használni.
Fontos, hogy a rendszer minden használója:
• Figyelmesen elolvassa a jelen kézikönyvet a berendezés kezelése előtt
• Bármikor hozzáférhessen a jelen kézikönyvhöz

Elérhető felhasználói kézikönyvek

Felhasználói kézikönyv Tartalom

Program felhasználói kézi-
könyvek

• A kezeléstervezés és a képalapú navigáció ismertetése
• A műtő rendszer beállításának leírása
• Részletes programutasítások

Műszerek felhasználói kézi-
könyvei A készülék kezelésére vonatkozó részletes utasítások

Tisztítási, fertőtlenítési és
sterilizálási kézikönyv

A készülékek részletes tisztítását, fertőtlenítését és sterilizálását
ismerteti

Rendszerfelhasználói kézi-
könyvek A rendszerbeállítás részletes adatait tartalmazza

Műszaki felhasználói kézi-
könyvek

A rendszerrel kapcsolatos részletes műszaki adatok, ideértve a
specifikációkat és a megfelelőségeket

Képzés és dokumentáció
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1.5.1 Használt rövidítések

Rövidítések

A felhasználói útmutató a következő rövidítéseket tartalmazhatja:

Rövidítés Meghatározás

ADC Trace Map DTI Apparent Diffusion Coefficient (DTI látszólagos diffúziós koeffi-
ciens)

B0 b = 0 mp/mm2 együtthatóval készített DTI kép

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (Véroxigénszint-függő)

CT Computed Tomography (Komputertomográfia)

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitális képalko-
tás és kommunikáció az orvostudományban)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Diffúziós tenzor képalkotás)

FA Frakcionális anizotrópia

FoR Frame of Reference (Referenciakeret)

HU Hounsfield Unit (Hounsfield egység)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (Mikroelektródás felvétel
és ingerlés)

MRI Magnetic Resonance Imaging (Mágneses rezonanciás képalkotás)

NM Nuclear Medicine (Nukleáris medicina)

PACS Picture Archiving and Communication System (Képarchiváló és kom-
munikációs rendszer)

PET Positron Emission Tomography (Pozitronemissziós tomográfia)

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography (Egyfotonos emiss-
ziós komputertomográfia)

SUV Standard Uptake Value (Standard felvételi érték)

CSV Comma Separated Values (Vesszővel elválasztott értékek)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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2 PÁCIENSADATOK
BETÖLTÉSE ÉS
IMPORTÁLÁSA

2.1 A program indítása
A program indítása

Az indítás módja

Lépés

Kattintson duplán az asztalon levő iPlan Stereotaxy ikonra a program indításához és
a kezelési terv választás megjelenítéséhez.

Párbeszédablak oldalak

A páciensadatokat a párbeszédablak oldalakról lehet betölteni és importálni, amelyek azonosítják
azt a helyet is, ahonnan a páciensadatokat beolvassák, valamint ahová ezeket mentik.

②
①

③

④

1. ábra 

PÁCIENSADATOK BETÖLTÉSE ÉS IMPORTÁLÁSA
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Képernyő-elrendezés

A képernyő-elrendezés áttekintése megjeleníti a fájlinformációt és azt a helyet, ahonnan a
páciensadatokat beolvassák, valamint ahová ezeket mentik.

Sz. Magyarázat Magyarázat

① Listafejlécek A listaadatokat bármely fejléc szerint rendezheti, ha az adott fejlécre
kattint.
Rendezze az adatokat növekvő vagy csökkenő sorrendbe - a jelenle-
gi sorrendet a fejléc neve melletti nyíl ikonok jelzik.

② A rendelkezésre
álló adatok listája

A jelenlegi lépéstől függően ez a lista lehetővé teszi a rendelkezésre
álló páciensadatok kiválasztását, kiválaszthatja például az archívum
típusú adatokat, a páciensvizsgálatokat vagy a képsorozatokat.

③ Adatok területe Kiegészítő információkat szolgáltat a kiválasztott páciensadatokról.

④ Funkciók A párbeszédablak oldalra vonatkozó funkciók.

Párbeszédablak funkciók

Az általános párbeszédablakokban megjelenő funkciókat alább soroltuk fel.

Funkció Magyarázat

Back Visszatérés az előző lépéshez.

Cancel Bezárja a jelenlegi párbeszédablakot.

Next Ugrás a következő lépésre.

Archives Visszatérés az archívumválasztáshoz.

Settings
Lehetővé teszi speciális beállítások megadását a kijelölt archívumhoz. A ren-
delkezésre álló beállítások a kiválasztott adatformátum függvényében változ-
nak (lásd: 27. old.).

Delete

Véglegesen törli a kijelölt fájlokat. Bármely fájl törlése előtt a program végle-
ges megerősítést kér.
• Csak a merevlemezen levő páciensadatok törölhetők.
• Páciensválasztás alatt, ha törli az utolsó pácienst, akkor a program visz-

szairányítja az archívum oldalra.
• Vizsgálat kiválasztása alatt, ha csak egyetlenegy páciens vizsgálat van,

azt nem lehet törölni.
• Egy archívum törlésével csak az archívumlistáról töröljük a bejegyzést. Pá-

ciensadatokat nem töröl ezzel.

Refresh Frissíti a képernyőt, például amikor egy új pácienst adott hozzá a merevle-
mezen levő könyvtárhoz.

Logfile... Megjelenít egy naplófájlt, amely kiegészítő információkat tartalmaz az eddig
megtett lépésekről (lásd: 24. old.).

Select All Minden bejegyzést kijelöl a jelenlegi listán.

Deselect All Minden bejegyzés kijelölését megszünteti a jelenlegi listán.

A program indítása

22 Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



Adatok törlése

A kijelölt adatokat akkor is törölni lehet a merevlemezről, ha az csak olvashatóra van
beállítva. Ha a Quick Search engedélyezve van (lásd: 29. old.), a törlés funkció a páciens
mappában levő minden fájlt és mappát eltávolít (a nem DICOM fájlokat is beleértve). Ha a
Quick Search le van tiltva, a törlés funkció csak egyetlen páciensre vonatkozó fájlokat és
mappákat távolít el. Az Alias Patient handling beállításoktól függően (lásd: 29. old.) arról
is értesíthetik, ha két ugyanolyan azonosítójú, de különböző nevű páciens található.

PÁCIENSADATOK BETÖLTÉSE ÉS IMPORTÁLÁSA
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2.1.1 Naplófájlok

Általános információk

Naplófájl funkcióval egyes adatátvitel-párbeszédablakok rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az illető
lépésben a rendszer által létrehozott naplófájlok megjelenítését.

A naplófájl képernyő aktiválása

Lépés

Kattintson a párbeszédablaktól jobbra lévő Logfile... gombra.
A naplófájl az alapértelmezett internetböngészőben nyílik meg.

A program indítása
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2.1.2 Betöltési és importálási lépések

Az eljárásról

A rendelkezésre álló szkennerek és adathordozók különbözősége miatt nem lehet külön tárgyalni
a speciális adatformátumokat vagy adatátviteli eljárásokat. Ez a felhasználói kézikönyv
elmagyarázza a páciensadatok átalakításának általános eljárását. Ha sajátságos kérdések vagy
problémák merülnek fel, segítségért vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálatával.

Kezelési terv hozzáférés

Minden kezelési tervet egy időben egyetlen felhasználó nyithat meg.

Több terv betöltése

Egyszerre csak egyetlen kezelési tervet lehet megnyitni. Ha egy kezelési terv szerkesztése
közben betölt egy második kezelési tervet vagy mentés nélkül zárja be az alkalmazást, az első
kezelési terven végzett minden módosítás elvész.

Adatok betöltése cserélhető adathordozóról vagy a hálózatról

Ha cserélhető adathordozóról (pl. USB flash adattárolóról vagy DVD-ről) tölt be adatokat és
tervezés alatt el akarja távolítani az adathordozót, vagy ha adatokat tölt be egy csak
olvasható meghajtóról, előbb helyileg mentse a kezelési tervet egy másik archívumba.
Ellenkező esetben fontos kezelési tervadatok vesznek el. Emellett, mentse helyileg a
kezelési tervet akkor is, ha az adatokat egy hálózatról töltötte be. Ellenkező esetben a
kezelési terv adatai elvesznek, ha megszakad a kapcsolat a hálózattal.

Szkenneléssel kapcsolatos utasítások

Az előnyben részesített modalitásra és tervezett kezelési kombinációra vonatkozó szkenneléssel
kapcsolatos részletes utasítások kérésre a Brainlab vevőszolgálatánál állnak rendelkezésre. A
lehető legjobb eredmények eléréséhez a kezeléstervezési rendszerről, erősen ajánlott a
vonatkozó szkennelési protokollban megadott utasítások követése.

A DICOM képeknek négyzetes pixelméretűeknek kell lenniük. A mátrix méretére
vonatkozóan nincsenek korlátozások. Ha Brainlab formátumban exportál, ajánlott 512 x 512
pixelt használni, hogy elkerülje az interpolációs műtermékek kialakulását. A pixel
méretének és a mátrix méretének sorozatonként állandónak kell lennie.

PÁCIENSADATOK BETÖLTÉSE ÉS IMPORTÁLÁSA
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2.2 Új archívumok létrehozása
Első lépések

Az archívum létrehozás aktiválása

Lépés

Kattintson a New Archive gombra a Load Archives párbeszédablakban a funkciók területén,
amely a program indítása után jelenik meg (lásd: 34. old.).

Az archívumtípus kijelölése

2. ábra 

Lépések

1. Válassza ki az archívumtípust a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2. A beállítások megadásához kattintson a Next gombra.

MEGJEGYZÉS. A New Archive párbeszédablakban csak engedélyezett (licencelt)
adatformátum-típusok vannak felsorolva.
 

Új archívumok létrehozása
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2.2.1 Az új archívum beállításai - Áttekintés

Rendelkezésre álló beállítási oldalak

A kijelölt archívumtípustól függően a program felszólítja egy adott információ begépelésére és/
vagy bizonyos beállítások megadására.
A beállításokat bármikor módosíthatja a Settings gombra kattintva a Load Archives
párbeszédablakban.

Archívumtípus Magyarázat Lásd

Speciális Brainlab Brainlab fájlformátum (xBrain) 28. old.

DICOM importálás a fájlrendszer-
ből DICOM importálás különböző médiákról 29. old.

MR Analyze Nem-DICOM adatok importálása jogvédelem
alatt álló szkennerformátumból 32. old.

MEGJEGYZÉS. A DICOM formátum olyan modalitásokat foglal magába, mint pl. az MR, CT, PET,
SPECT, XR vagy XA. A röntgenangiográfiai (3D) adathalmazokat XT modalitásként lehet
importálni.
 

PÁCIENSADATOK BETÖLTÉSE ÉS IMPORTÁLÁSA
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2.2.2 Az új archívum beállításai - Advanced Brainlab formátum

Általános információk

Ezt az archívumot az iPlan programban létrehozott kezelési tervek mentésére használják.

Beállítások megadása

3. ábra 

Lépések

1. Gépeljen be egy nevet az archívum számára az Archive Name mezőbe.

2.
A Data Path mezőben kattintson a Browse gombra a vonatkozó hálózati vagy helyi elé-
rési úthoz való navigálás érdekében.
Másik lehetőségként gépelje be a fájl elérési útját a páciensadatokhoz.

3.

Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket a vonatkozó mentésbeállítások alkalmazásához:
• Use compressed and packed file format for removable devices: A cserélhető USB

esetében gyorsítsa fel az archiválást.
• Reduce transfer time for removable devices: A cserélhető eszközök esetében gyor-

sítsa fel az archiválást, böngészéssel mellőzve a nem használt nyersadatokat.
• Delete existing patient data in target folder: Megtisztítja a cserélhető eszközt.

4. A fájl elérési útja érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra.

5. Kattintson az OK gombra, hogy visszatérjen a Load Archives párbeszédablakba, ahol
betöltheti az archívumot (lásd: 34. old.).

Új archívumok létrehozása
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2.2.3 Az új archívum beállításai - DICOM

Általános információk

Ezt az archívumot DICOM adatok importálására használhatja egy fájlrendszerből (pl. CD-ROM,
DVD, merevlemez, cserélhető eszköz, hálózati elérési út).

Beállítások megadása

4. ábra 

Lépések

1. Gépeljen be egy nevet az archívum számára az Archive Name mezőbe.

2.
A Data Path mezőben kattintson a Browse gombra a vonatkozó hálózati vagy helyi elé-
rési úthoz való navigálás érdekében.
Másik lehetőségként gépelje be a fájl elérési útját a páciensadatokhoz.

3. Adja meg az Alias Patient handling beállításokat (lásd: 29. old.).

4.

Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket:
• Quick Search: A rendszer feltételezi, hogy csak egyetlen páciens létezik minden map-

pában, és csak egyetlen pácienssel kapcsolatos fájlokat és mappákat vesz számításba.
• Use DICOMDIR: felgyorsítja a DICOM adatok keresését.
• Reduce memory usage: Ha bejelöli, a program előbb csak fejlécadatokat tölt be DI-

COM adatok importálása esetén. Ez jelentősen csökkenti a betöltési időt. Ezután a ké-
padatokat tölti be, ha ezt kijelöli a képállomány kiválasztása során (lásd: 284. old.).

5. A fájl elérési útja érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra.

6. Kattintson az OK gombra, hogy visszatérjen a Load Archives párbeszédablakba, ahol
betöltheti az archívumot (lásd: 34. old.).

Alias Patient Handling

Az Alias Patient handling menüpontban archívum-létrehozási beállításokat konfigurálhat.

Funkció Magyarázat

Patient ID is uni-
que

Akkor válassza ezt, ha minden, ugyanazzal a páciensazonosítóval rendelke-
ző páciens azonosnak tekintendő.
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Funkció Magyarázat

Patient Name and
ID are unique

Akkor válassza ezt, ha a páciens nevének és azonosítójának társítva kell
lennie egy páciensmappával.

Ask user Akkor válassza ezt, ha meg akarja kérdezni, mit tegyen az ugyanazzal a pá-
ciensazonosítóval, de különböző névvel rendelkező páciensek esetében.

Új archívumok létrehozása
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2.2.4 Az új archívum beállításai - DICOM PACS importálás

Általános információk

Ez az archívum automatikusan létrejön és konfigurálódik, hogy elősegítse a DICOM adatok
importálását a Query/Retrieve rendszerből. Vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal,
hogy szükség esetén további PACS rendszereket konfiguráljon.
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2.2.5 Az új archívum beállításai - MR Analyze

MR Analyze Harddisk - Áttekintés

Az MR Analyze Harddisk archívumokat elsődlegesen a funkcionális MRI-adatok
kezelőfelületeként használhatja fel. Ennek az adattípusnak az átvitele hasonló más adatátviteli
eljárásokhoz konfigurálás, pácienskiválasztás, adatátvitel és tárolás tekintetében. A Brainlab
vevőszolgálat elvégzi a konfigurálást és gondoskodik a további felhasználói képzésről.
Egy MR Analyze páciens képsorozat két adatfájlt tartalmaz:
• a patientName.hdr fájlt; amely tartalmazza a kép fejlécét és a kép volumenével kapcsolatos

paramétereket;
• a patientName.img fájlt; ez a fejlécfájlhoz tartozó képfájl.

Az MR Analyze páciensadatokat egy konkrét MR Analyze könyvtárba kell másolni a számítógép
merevlemezén.
Ez rendszerint C:/Brainlab/Analyze, azonban az adatforrás lehet CD-n, floppy-n vagy a hálózaton.
Kétség esetén, vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal.

A *.hdr és a *.img kiterjesztésű fájlok neveinek egyezniük kell. Ha az összetartozó fájlok
közül az egyik hiányzik, akkor a páciensadatokat nem lehet átvinni.

A *.hdr és a *.img kiterjesztésű fájlok a páciens nevét képviselik. Mivel az iPlan programban
használt páciensnév ezekből a fájlnevekből származik, ellenőriznie kell, hogy ezek a valós
páciensnevet tartalmazzák-e.

A felhasználónak kézileg kell beállítania a modalitást, ha az MR nem a helyes képformátum.

Az elemzési adatformátum nem tartalmaz adatokat a kép vagy a páciens tájolásáról.
Ellenőrizze és javítsa ki a tájolást az Orientation párbeszédablak előnézetében (kattintson a
Manipulation gombra, lásd: 45. old.).

Harddisk Transfer párbeszédablak

5. ábra 

Új archívumok létrehozása
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Beállítások megadása

Lépések

1. Gépeljen be egy nevet az archívum számára az Archive Name mezőbe.

2.
A Data Path mezőben kattintson a Browse gombra a vonatkozó hálózati vagy helyi elé-
rési úthoz való navigálás érdekében.
Másik lehetőségként gépelje be a fájl elérési útját a páciensadatokhoz.

3. A fájl elérési útja érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra.

4. Kattintson az OK gombra, hogy visszatérjen a Load Archives párbeszédablakba, ahol
betöltheti az archívumot (lásd: 34. old.).
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2.3 Archívum kiválasztása
Archívumválasztás

Archívum betöltése

Miután létrehozott egy archívumot, az a Load Archives párbeszédablakban áll rendelkezésre.

6. ábra 

Lépések

1. Válassza ki az archívumot, a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2. Kattintson a Next gombra az archívumban lévő páciensadatok megjelenítéséhez.

Funkciók az archívum kiválasztásához

Funkció Magyarázat

New Archive
Ha még nem konfigurált egy megfelelő archívumot, ez a funkció lehetővé te-
szi ennek létrehozását arra az adatformátumra, amelyben az adatátvitel tör-
ténik (lásd: 26. old.).

Settings
Speciális beállítások meghatározása a kijelölt archívumhoz. A rendelkezésre
álló beállítások a kiválasztott adatformátum függvényében változnak (lásd:
27. old.).

Delete Törli a kijelölt archívumot. A forrásfájl páciensadatait nem távolítja el.

Archívum kiválasztása
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2.4 Páciensadatok kezelése
Beteg kiválasztása

Páciens kiválasztása

Miután kiválasztott egy archívumot, megjelenik a páciensválasztás párbeszédablak.

7. ábra 

Lépések

1. Válassza ki a páciensfájlt a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2. A folytatáshoz kattintson a Next gombra.

Ha a szkennerbe helytelenül gépelték be a páciens nevét vagy azonosítóját, ezek az elemek
automatikusan Unknown értékre lesznek beállítva. Ellenőrizze, hogy helyesek-e a kijelölt
páciensadatok.

Páciensikonok

Kezelési terv ikonok

Egy kódolt nevű pácienst jelöl

Női pácienst jelöl

Férfi pácienst jelöl
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Funkciók a páciens kiválasztásához

Funkció Magyarázat

Administration

Páciensadatok kezelése:
• Egy másolat létrehozása a páciensfájlról egy másik archívumban (lásd:

37. old.)
• A páciensfájl áthelyezése egy másik archívumba (lásd: 37. old.)
• A kijelölt fájlok végleges törlése (lásd: 23. old.)

Refresh Frissíti a képernyőt, például, ha egy új pácienst adott hozzá a merevlemezen
lévő könyvtárhoz.

Search Szűri a megjelenített adatokat a begépelt Patient Name vagy Patient ID
adatoknak megfelelően.

Reset Alaphelyzetbe állítja a szűrőt, hogy minden rendelkezésre álló adat újra
megjelenjen.

Páciensadatok kezelése
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2.4.1 Páciensadatok másolása vagy áthelyezése egy másik archívumba

Rendelkezésre álló funkciók

A Copy és Move funkciókat az Administration párbeszédablakban találja meg, ha rákattint az
Administration gombra (lásd: 35. old.).

8. ábra 
MEGJEGYZÉS. Ezek a funkciók csak a DICOM és Advanced Brainlab formátumokban érhetők el.
 

MEGJEGYZÉS. Ezen funkciók használata érdekében legalább két típusnak rendelkezésre kell
állnia a kijelölt típusból. Az archívum létrehozására vonatkozó részletek itt találhatók: 26. old.
 

A páciens másolása vagy áthelyezése

9. ábra 
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Lépések

1. Emelje ki a páciensfájlt az Administration párbeszédablakban.

2. Kattintson a Copy vagy Move gombra a Target párbeszédablak megnyitásához (lásd
fent).

3. Emelje ki az archívumot.

4. Kattintson az OK gombra az adatok átviteléhez.

Átvitel állapota

Ezzel visszatér az Administration párbeszédablakba, ahol az átvitel állapotát folyamatjelző
mutatja művelet.

Páciensadatok kezelése
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2.4.2 Kezelési terv betöltése

Plans párbeszédablak

Ha egy speciális Brainlab archívumot jelölt ki, felkérik, hogy válasszon ki egy kezelési tervet.
MEGJEGYZÉS. Ha csak egyetlen kezelési terv áll rendelkezésre, a rendszer automatikusan
megnyitja azt és a következő lépéssel folytatja.
 

10. ábra 

A kezelési terv kiválasztása

Lépések

1. Válassza ki a kezelési tervet, a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2. Kattintson a Load gombra a kezelési terv betöltéséhez.
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2.4.3 DICOM adatok importálása

A vizsgálat kiválasztása

Ha DICOM adatokat importál, és a betöltött páciensadatok több vizsgálatot tartalmaznak, felkérik,
hogy válasszon ki egy páciensvizsgálatot.
MEGJEGYZÉS. Ha csak egyetlen páciensvizsgálat áll rendelkezésre, a rendszer automatikusan
megnyitja azt és a következő lépéssel folytatja.
 

11. ábra 

Lépések

1. Válassza ki a páciensvizsgálatot, a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2. Kattintson a Next gombra a képsorozat-választás folytatásához.

A képsorozatok kiválasztása

Most felkérik a képsorozatok kiválasztására. A képsorozatok minden mentett képadatot
tartalmaznak egy adott vizsgálatra vonatkozóan egy bizonyos páciens esetén.
MEGJEGYZÉS. Ha csak egyetlen képsorozat áll rendelkezésre, a rendszer automatikusan
megnyitja azt, és a következő lépéssel folytatja.
 

Páciensadatok kezelése
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12. ábra 

Lépések

1. Válassza ki a képsorozatot a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2. Kattintson a Next gombra a képállomány-választás folytatásához.

Advanced Data párbeszédablak

A következő Advanced Data párbeszédablak nyílik meg. Itt kiválaszthatja a képállományt és
alkalmazhatja a beállításokat.

13. ábra 

Advanced Data funkciók

Az alábbi speciális funkciók az Advanced Data párbeszédablak jobb oldalán találhatók:

Funkció Magyarázat

Manipulation... Módosítja a betöltött képek tájolását (lásd: 45. old.)
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Funkció Magyarázat

Sorting... Speciális kritériumok szerint rendezi a képadatokat (lásd: 48. old.)

Delete Slices... Szeletek törlése a kiválasztott képállományból (lásd: 47. old.)

Dicom Info... A megjelenített képre vonatkozó DICOM adatok megjelenítése (lásd: 50.
old.)

MEGJEGYZÉS. Ezek a funkciók csak 3D adathalmazokra állnak rendelkezésre.
 

A képállomány kiválasztásának és ellenőrzésének módja

Lépések

1. Válassza ki a képállományt, a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2. Ellenőrizze, hogy a képernyő bal alsó részében megadott képállományadat helyes-e. A
megadott információ a kiválasztott adathalmaztól függően változik.

3. Ellenőrizze a képállomány megfelelőségét a képnézet jobb oldalán levő eszköztár funkci-
ók használatával (lásd: 71. old.).

4. Kattintson a Next gombra az iPlan Navigator funkcióval való folytatáshoz (lásd: 65.
old.).

Páciensadatok kezelése
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2.4.4 DICOM BOLD/DTI adatok importálása

Advanced Data párbeszédablak

Ha olyan DICOM-adatokat tölt be, amelyek BOLD MRI vagy DTI képadatokat tartalmaznak, a
következő Advanced Data párbeszédablak nyílik meg. Itt kiválaszthatja a képállományt és
alkalmazhatja a beállításokat.

14. ábra 
MEGJEGYZÉS. A speciális DICOM-funkciók (Manipulation, Sorting, DICOM Info) leírása a 41.
old. on található).
 

A kép kiválasztásának és a képállomány ellenőrzésének módja

Lépések

1. Válassza ki a képsorozatot a megfelelő névre vagy ikonra kattintva.

2. Ellenőrizze, hogy a képernyő bal alsó részében, a Details fülön megadott képállománya-
dat helyes-e. A megadott információ a kiválasztott képállománytól függően változik.

3. A Preprocessing fülön (lásd: 44. old.) válassza ki a megfelelő beállításokat.

4. Ellenőrizze a képállomány megfelelőségét a képnézet jobb oldalán levő eszköztár funkci-
ók használatával (lásd: 71. old.).

5. Kattintson a Next gombra az adatok importálásának befejezéséhez és az iPlan Naviga-
tor funkcióval való folytatáshoz (lásd: 65. old.).

PÁCIENSADATOK BETÖLTÉSE ÉS IMPORTÁLÁSA

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 43



Előfeldolgozási beállítások

A Preprocessing fülön található előfeldolgozási beállítások lehetővé teszik a képminőség és az
eredmények javítását. Az importálási beállításokat minden egyes vizsgálathoz külön kell megadni.

Adatformátum Beállítások

BOLD MRI

• Slice Acquisition Order: meg kell adni a közbeékelt szeletfelvétel miatt
keletkező szeletidőzítési műtermékek kijavításához.

• Smoothing: dimenzionális Gauss-féle simítási funkciót kínál 3 x 3-as mag-
gal. 

• Motion Correction: elősegíti az összes adatállomány együttes merev há-
romdimenziós regisztrálását az első BOLD MRI-állományhoz. A mozgás-
korrekció közös információkon alapul, és csökkenti a fejmozgás által kelet-
kezett műtermékeket a BOLD-adatokban.

• Preview: lehetővé teszi a mozgáskorrekció átfordításának és forgatásának
áttekintését. Az eredmények grafikonként jelennek meg, és elvethetők a
Reset gombra kattintva.

MEGJEGYZÉS. A Smoothing és a Motion Correction beállításokra csak
akkor van szükség, ha hasonló előfeldolgozási lépések nem kerültek alkal-
mazásra a szkenneren. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy romlik az ada-
tok minősége.
 

DTI 

Correct for Eddy Currents: javítja a DTI állományok közti regisztrációt. Ez
hasznos, mivel a DTI képek hajlamosak az örvényáramok okozta torzulásra,
melyet a diffúziós gradiensek indukálnak. A szkenner által létrehozott műter-
mékeket az elmozdulással, a méretezéssel és a rézsútos vágással lehet leír-
ni, a fáziskódolás irányában. 

Páciensadatok kezelése
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2.4.5 Tájolás

Általános információk

Ha a pácienst az axiális (hason fekvő vagy hanyatt fekvő) pozícióban vizsgálták, de megemelt
fejjel és megfelelő portálszöggel, a koronális szkennelési adatok címkéit a navigációs program
nem jeleníti meg helyesen. Ezt úgy javíthatja ki, ha az adatokat koronális adathalmazként
exportálja a szkennerből, vagy ha az adatok címkéjét axiálisról koronálisra változtatja az iPlan
programban az itt leírt funkciók felhasználásával: 45. old.
MEGJEGYZÉS. Néhány szkenner és orvosi adatformátum nem tartalmaz képtájolási adatokat a
képfejlécen.
 

A tájolási funkciók elérési módja

15. ábra 

Lépések

1. Válassza ki a szükséges képállományt az Advanced Data párbeszédablakban (az ada-
tok betöltése után jelenik meg).

2. Kattintson a Manipulation... gombra az opciók területén a párbeszédablaktól jobbra az
Orientation párbeszédablak megnyitásához (lásd fent).

Rendelkezésre álló tájolási funkciók

Funkció Magyarázat

Flip A-P
A kiválasztott kép tükrözése az A-P (elülső-hátsó), H-F (fej-láb) és L-R (bal-
jobb) irányokba.Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P
A kiválasztott kép forgatása az A-P (elülső-hátsó), H-F (fej-láb) és L-R (bal-
jobb) irányokba.Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Az utoljára végzett módosítás visszavonása.

Reset Minden elvégzett módosítás visszaállítása.
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Funkció Magyarázat

Modality
Itt a szkennelt adathalmaz (CT, MR, X-Ray, NM, XT, OT vagy Ultrasound)
modalitását lehet kiválasztani, ha azt nem határozták meg előzetesen a
szkennerben.

Submodality

Egy megfelelő szubmodalitást lehet kiválasztani a jelenlegi modalitáshoz, ha
azt nem határozták meg előzetesen a szkennerben:
• CT = Angio választható ki
• MR = Angio, funkcionális, T1 és T2 kontraszt választható ki
• X-Ray = nem áll rendelkezésre szubmodalitás
• NM = PET és SPECT választható ki
• XT = XA (angiográfia)
• OT = SC választható ki

Patient orientati-
on

A páciens tájolásához a Prone, Supine, Decubitus Left vagy Decubitus
Right beállítás választható ki, ha a tájolást nem határozták meg előzetesen
a szkennerben.
MEGJEGYZÉS. Ha az Unknown automatikusan meg lett határozva, mielőtt
folytatná, győződjön meg arról, hogy a képadatokhoz a helyes opció lett-e ki-
választva.
 

Scan direction

Válassza a Head first vagy a Feet first beállítást.
MEGJEGYZÉS. Ha az Unknown automatikusan meg lett határozva, mielőtt
folytatná, győződjön meg arról, hogy a képadatokhoz a helyes opció lett-e ki-
választva.
 

Image Type

A képtípus irányaként az Axial, Coronal, Sagittal vagy Unknown beállítá-
sokat választhatja ki.
MEGJEGYZÉS. Ha az Unknown automatikusan meg lett határozva, mielőtt
folytatná, győződjön meg arról, hogy a képadatokhoz a helyes opció lett-e ki-
választva.
 

Series comment A szkenner kezelője által begépelt megjegyzések megtekintése.

MR Analyze Harddisk - Kép tájolása

Az MR Analyze formátum fejléce nem tartalmaz néhány szükséges képtájolási paramétert (bal-
jobb, fej-láb, elülső-hátsó). Ezért, a volumenparaméterek közül néhány alapértelmezett, és ezek is
hibásak lehetnek. Emiatt, mielőtt folytatná, manuálisan kell átnéznie, kijavítania és ellenőriznie a
képparamétereket (lásd: 45. old.). 
Emellett az MR Analyze adatformátum nem támogatja a portálszöget vagy a szögeltérést, így az
iPlan nem tudja helyesen átvinni ezeket az adatokat. A tervezőprogram helytelen
képrekonstrukciójának megakadályozása érdekében 0,1° feletti portálszögű vagy szögeltérésű
MR Analyze képeket nem szabad használni.

Rendelkezésre álló nézet funkciók

Az eszköztáron keresztül további megtekintési funkciók érhetők el a képnézet jobb oldalán (lásd:
71. old.).

Következő lépések

Lépés

Miután a beállítások kiválasztásra kerültek, kattintson a Yes gombra a megjelenő parancsablak-
ban a módosítások megerősítésére.
Ezután visszatér az Advanced Data párbeszédablakhoz.

Páciensadatok kezelése
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2.4.6 Szeletek törlése

Általános információk

Ha DICOM adatokat importált, a kiválasztott képállományból törölhet szeleteket.

A szeletek törlése

16. ábra 

Lépések

1. Kattintson a Delete Slices... gombra a funkciók területén.

2.
A Delete slices from [x] to [x] négyzetben adja meg a törlendő szeletek tartományát.
Például: 1 - 10. szelet.

3.

A Delete every ... [x] slice négyzetben határozza meg, hogy a megadott tartomány min-
den szeletét törölni kell-e, vagy bizonyos szeleteket ki kell hagyni.
Például: ha a 10., 20. stb. szeletet akarja törölni, a következő bejegyzést adja meg: Dele-
te every ... [10] slice.

4. A törlés megerősítéséhez kattintson a Delete Slices gombra.

MEGJEGYZÉS. Ha még nem lépett ki a Delete Slices párbeszédablakból, akkor az Undo gomb
segítségével visszavonhatja a törlési műveletet.
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2.4.7 Képek rendezése

Általános információk

A DICOM képeket az iPlan egyesével tölti be. Emiatt ezeket képállományokba kell csoportosítani.
Bizonyos alapértelmezett beállításokat nem lehet módosítani. A standard DICOM adathalmazok,
mint a CT vagy MR általában már helyesen vannak csoportosítva. Azonban, a használt szkenner
beállításoktól függően, az alább leírt beállítások úgy módosíthatók, hogy a DICOM képeket
megfelelően lehessen csoportosítani a szükséges adathalmazzal.

Hozzáférés a rendezéshez

17. ábra 

Lépések

1. Válassza ki a képállományt az Advanced Data párbeszédablakban, amely az adatok be-
töltése után jelenik meg.

2. Kattintson a Sorting... gombra az opciók területén a párbeszédablaktól jobbra a Sor-
ting... párbeszédablak megnyitásához (lásd fent).

Paraméterválasztás

Lépések

1.

Válasszon ki egyet vagy többet a következő rendezési paraméterek közül, a megfelelő je-
lölőnégyzetekre kattintva:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2.
Kattintson az OK gombra ezen paraméterek mentéséhez, és az Advanced Data párbe-
szédablakba való visszatéréshez. A képek a kiválasztott paraméterek szerint rendezve je-
lennek meg.

Páciensadatok kezelése
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A rendezési paraméterek nem befolyásolják a képszeletek tényleges sorrendjét. Minden
szelet megőrzi saját x, y, z pozícióját, biztosítva a helyes elhelyezést.
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2.4.8 DICOM információk

A DICOM információk megjelenítése

Kattintson a Dicom Info... gombra az Advanced Data párbeszédablakban (lásd: 41. old.) a File
display párbeszédablak megjelenítéséhez. Ez a párbeszédablak a szkenner által írt módon
jeleníti meg a DICOM fejléc információit.

File display párbeszédablak

①

②

③

18. ábra 

Sz. Magyarázat

① A fájl neve és a fájl helye.

② Megjeleníti a DICOM fejléc-információkat.

③

Az Editor gombra kattintva lehetővé válik a DICOM fejléc-információk szerkesztése vagy
mentése egy másik helyre.
A fájl a Notepad (Jegyzettömb) szerkesztőben jelenik meg, ahol módosíthatja azt és/
vagy mentheti egy tetszőleges helyre.

MEGJEGYZÉS. A DICOM adatimportálás alatt gondosan ellenőrizze, hogy az iPlan minden
általános DICOM információt (pl. modalitás, páciens neve, születési dátum) helyesen értelmezett-
e, és a szkennerről küldött információ helyes volt-e.
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2.5 Páciensadatok hozzáadása
Új DICOM adatok importálása

Általános információk

Ha már töltött be páciensadatokat, és új DICOM adatokat tölt be a pácienshez, lehetőség van
arra, hogy az új adatokat a jelenlegi páciens adatokkal egyesítse vagy, hogy egy külön
páciensfájlt hozzon létre.

Adatok hozzáadása

Az adatok importálása után (lásd: 40. old.), megkérdezik, hogy hozzá szeretné-e adni az új
adatokat a jelenlegi páciensadatokhoz.

19. ábra 

Opciók

Kattintson a Merge gombra az új adatoknak a jelenlegi páciensadatokhoz való közvetlen hoz-
záadásához. 

Kattintson a New Patient gombra egy külön páciensmappa létrehozásához.

Jelölje be a Create new study [...] jelölőnégyzetet, és kattintson a Merge gombra egy új vizsgá-
lat létrehozásához a jelenlegi páciens esetében.

Kattintson a Cancel gombra az új adatok importálásának megszakításához.

Következő lépések

Az adatok importálásának befejezése után, a nézet funkciókkal való folytatáshoz kattintson a
View and Adjustment, majd pedig az OK gombra az iPlan Navigator párbeszédablakban (65.
old.).
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3 iPLAN STEREOTAXY
MUNKAFOLYAMATOK

3.1 Keretalapú mintaeljárások
Standard tervezési munkafolyamat

Háttér

Ez a munkafolyamat olyan standard kezelésekhez javasolt, amelyeknél nincs szükség időigényes
tervezésre, például olyan nem funkcionális kezelésekhez, mint a biopsziák, haematoma-
eltávolítások stb.
Ennél a munkafolyamatnál a páciensnek a teljes tervezési eljárás során viselnie kell a fejgyűrűt (a
képfelvételtől kezdve, és a kezelési terv kinyomtatásával befejezve).

Munkafolyamat

Kezelési terv
fázis

Tervezési lépés Lásd

Képadatok

Felvételek készítése diagnózishoz és sztereotaxiás lo-
kalizáláshoz

Szkenneléssel kap-
csolatos utasítások

Adatok betöltése/importja és a kezelési terv megnyitá-
sa 25. old.

Tervezés

Sztereotaxiás lokalizálás 107. old.

Regisztrációs pontok hozzáadása párosított marker-
alapú fúzióhoz 141. old.

Képek egyesítése 153. old.

Objektumok körvonalazása 169. old.

Irányvonalak tervezése 241. old.

Ívbeállítások ellenőrzése/módosítása 244. old.

Végső lépések

Kezelési terv mentése 307. old.

Kezelési terv kinyomtatása 251. old.

Az iPlan bezárása 322. old.

iPLAN STEREOTAXY MUNKAFOLYAMATOK
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3.1.1 Funkcionális tervezési munkafolyamat

Háttér

Ez a munkafolyamat olyan összetett kezelésekhez javasolt, amelyek gondos és időigényes
preoperatív tervezést tesznek szükségessé (például elektróda behelyezése, pallidotómia stb.).
A munkafolyamat két részre oszlik:
1. Preoperatív tervezési munkafolyamat: elvégezhető, például, hetekkel a tényleges műtét előtt
2. Tervezési munkafolyamat a műtét napján: a kezelés elvégzéséhez szükséges ívbeállítások

kiszámításához

Előnyei

A funkcionális tervezési munkafolyamat előnye az, hogy a fejgyűrűt a páciensnek csak a
sztereotaxiás lokalizáláshoz és a végső kezelés során kell viselnie. Mivel a fejgyűrűt nem kell
viselni a kezelés tervezési szakaszában, a sebésznek több idő áll rendelkezésére a gondos
tervezéshez, és rugalmasabban tud tervezni.

Preoperatív munkafolyamat

Kezelési terv fázis Tervezési lépés Lásd

Képadatok (képala-
pú tervezéshez)

Felvételek készítése diagnózishoz Szkenneléssel kap-
csolatos utasítások

Adatok betöltése/importja és a kezelési terv meg-
nyitása 25. old.

Képalapú tervezés

AC/PC lokalizálás Schaltenbrand-Wahren agy at-
lasz alapján történő tervezéshez és AC/PC koordi-
náták szerinti tervezéshez

138. old.

Regisztrációs pontok hozzáadása párosított mar-
ker-alapú fúzióhoz 141. old.

Képek egyesítése 153. old.

Objektumok körvonalazása 169. old.

Irányvonalak tervezése 241. old.

Párhuzamos pályák tervezése 263. old.

A mélységi pozíció megtekintése a pálya mentén 271. old.

Végső lépések
Kezelési terv mentése 307. old.

Az iPlan-ből való kilépés 322. old.

Munkafolyamat a műtét napján

Kezelési terv fázis Tervezési lépés Lásd

Képadatok (regiszt-
rációhoz)

Felvételek készítése sztereotaxiás lokalizáláshoz Szkenneléssel kap-
csolatos utasítások

Adatok betöltése/importja és a kezelési terv meg-
nyitása 25. old.

Páciensadatok re-
gisztrálása

Sztereotaxiás lokalizálás 107. old.

Képek egyesítése 153. old.

Ívbeállítások ellenőrzése/módosítása 244. old.

Kezelési terv mentése 307. old.

Keretalapú mintaeljárások
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Kezelési terv fázis Tervezési lépés Lásd

Kezelési terv kinyomtatása 251. old.

Intraoperatív terve-
zés

MER/S adatmentés aktiválása 273. old.

MER/S adatok bevitele a pálya menti mélységi po-
zíciókban 273. old.

MER/S adatok megtekintése 277. old.

Kezelési terv mentése 307. old.
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3.1.2 Posztoperatív vizsgálati munkafolyamat

Háttér

Ez a munkafolyamat az ajánlott eljárás, ha ellenőrizni szeretné a klinikai eredményeket, vagy
értékelni a kezelési eljárást.
Ezt a munkafolyamatot például arra használhatja, hogy összehasonlítsa az eredetileg tervezett
irányvonalat a behelyezett elektróda tényleges pozíciójával, miután rögzítette a posztoperatív
képeket, és hozzáadta őket a véglegesített kezelési tervhez.

Munkafolyamat

Kezelési terv fázis Tervezési lépés Lásd

Képadatok (klinikai
eredmények ellenőr-
zéséhez)

Posztoperatív felvételek készítése Szkenneléssel kap-
csolatos utasítások

A kezelési terv letöltése (pl. a MER/S adatok be-
vitelét követően mentett tervé, lásd: 54. old.) 25. old.

DICOM képek importálása és a tervbe való beil-
lesztése 31. old.

Tervezés Képek egyesítése 153. old.

Végső lépések
Kezelési terv mentése 307. old.

Az iPlan bezárása 322. old.

Keretalapú mintaeljárások
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3.2 Keretmentes mintaeljárások
Funkcionális tervezési munkafolyamatok

Háttér

Ezt a munkafolyamatot olyan funkcionális kezelések tervezésére szánták, amelyeket navigáció
használatával végeznek (pl. VectorVision), nem pedig hagyományos sztereotaxiával
(sztereotaxiás ív).
A munkafolyamat két részre oszlik:
1. Preoperatív tervezési munkafolyamat
2. Tervezési munkafolyamat a műtét napján: a terv előkészítése a navigációs rendszerrel való

használathoz

Előnye

Ez a munkafolyamat lehetővé teszi a sebész számára, hogy a tervezés után döntse el, hogy
keretmentes vagy keretalapú kezelést végezzen.

Preoperatív munkafolyamat

Ez a munkafolyamat megegyezik a keretalapú preoperatív munkafolyamattal (lásd: 54. old.).

Munkafolyamat a műtét napján

Kezelési terv fázis Tervezési lépés Lásd

Képadatok (regiszt-
rációhoz)

Felvételek készítése páciensregisztrációhoz Szkenneléssel kap-
csolatos utasítások

Adatok betöltése/importja és a kezelési terv meg-
nyitása 25. old.

Páciensadatok re-
gisztrálása

Regisztrációs pontok hozzáadása párosított mar-
ker-alapú fúzióhoz 141. old.

Képek egyesítése 153. old.

Végső lépések

Kezelési terv mentése 307. old.

Kezelési terv exportálása egy Brainlab navigációs
programban való felhasználáshoz 313. old.

Az iPlan bezárása 322. old.
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4 AZ ALKALMAZÁS
ÁTTEKINTÉSE

4.1 Bevezetés az iPlan programba
Áttekintés

A rendszer teljesítménye

Az iPlan teljesítménye az operációs rendszertől és a számítógépes platformtól függ.
A program teljesítményének optimalizálása érdekében ne futtasson feleslegesen más
alkalmazásokat az iPlan programmal párhuzamosan.

További iPlan modulok

Több iPlan modul áll rendelkezésre, pl. fül-orr-gégészeti alkalmazásokhoz. Ha egynél több modult
vásárolt, győződjön meg arról, hogy a helyes modult indította el, ellenőrizve a termék logóját a
képernyő jobb alsó sarkában.

20. ábra 
Külön program felhasználói kézikönyv áll rendelkezésre minden iPlan modulhoz. További
információkért vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal.
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4.1.1 Képadatok és rövidítések

Kompatibilis képtípusok

Az iPlan programba a következő képtípusokat lehet átvinni:
• CT (kontrasztanyaggal/kontrasztanyag nélkül)
• MR (kontrasztanyaggal/kontrasztanyag nélkül)
• MR diffúzió súlyozott képek (DTI)
• BOLD MRI adatok (funkcionális képalkotás)
• Izotóp diagnosztikai adatok (PET, SPECT)

MEGJEGYZÉS. A részletes szkennelési utasítások kérésre a Brainlab vevőszolgálatnál állnak
rendelkezésre.
 

Képminőség

A pontos sztereotaxiás lokalizáláshoz rögzített képadatok soha nem jelenthetik a szöveti
megkülönböztetés, a térbeli pontosság és a lokalizáló rúd ábrázolása közötti
kompromisszumot. Ez a kezelés tervezésének helytelen eredményeihez vezethet, és árthat
a páciensnek!

Az MRI torzítása a szkenner és a kép volumenében lévő anyagok érzékenységének benső
tulajdonsága lehet. Ezért sztereotaxiához nem ajánlott az MRI önmagában való
alkalmazása, különösen szagittális és koronális szkennelési tájolás esetén. Sztereotaxiát
csak CT vagy olyan más képalkotó technikák segítségével szabad végezni, amelyek nagy
méretpontosságot nyújtanak.
MEGJEGYZÉS. A CT- és MR-képállományok fúziója egyesíti a CT térbeli pontosságának és az
MRI kiváló szöveti meghatározásának előnyeit. Ily módon az iPlan képfúzió a sztereotaxiához
végzett szkennelések meghatározott típusainak segítségével javítja a pontosságot.
 

MEGJEGYZÉS. Az iPlan jelentős mértékben optimalizálja a klinikai munkafolyamatot, mivel
lehetséges a diagnosztikai képeken alapuló pontos kezelési tervek létrehozása anélkül, hogy
sztereotaktikusan lokalizált képállományt kellene a tervbe belefoglalni. A kezelési terv
véglegesíthető egy sztereotaktikusan lokalizált képállománynak közvetlenül a műtét előtti
hozzáadásával és feldolgozásával (lásd a munkafolyamat-alternatívákat).
 

Képadatok ellenőrzése

Az iPlan megoldást kínál távolságok, térfogatok, átmérők, szögek, (Descartes-féle
koordinátákban megadott) ponthelyek stb. méréséhez és/vagy kiszámításához a képadatok
alapján. A páciens ilyen mérések és számítások miatti sérülésének elkerülése érdekében a
felhasználónak ellenőriznie kell a használt képadatokat, meggyőződve, hogy azok
alkalmasak ezekre a célokra.
A képadatok alkalmasságát mind a képadatok felhasználójának, mind a kép szolgáltatójának (pl.
a kórház radiológusának) meg kell állapítania, fenn kell tartania és rendszeresen ellenőriznie kell
a következő irányelvek szerint:
• A képadatok felhasználójának (pl. az iPlan felhasználónak), valamint a kép szolgáltatójának

tisztában kell lennie azzal, hogy a szolgáltatott képadatokat az iPlan program geometriai
mérésekre és számításokra használja.

• A képadatok felhasználója felel azért, hogy a kép szolgáltatójának olyan képadat
követelményeket adjon meg, amelyek az adott speciális felhasználásra vonatkoznak (pl. térbeli
pontosság).

• A kép szolgáltatója felelős olyan képadatok szolgáltatásáért, amelyek teljesítik a képadatok
felhasználója által megadott követelményeket (pl. térbeli pontosság).

• A kép szolgáltatója felelős annak ellenőrzéséért, hogy a szolgáltatott képadatok teljesítik-e a
követelményeket (pl. a szkenner kalibrálása és fantomtesztek végrehajtása által iPlan funkciók
felhasználásával rendszeres mérésekhez).

Bevezetés az iPlan programba
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• A képadatok felhasználójának és a kép szolgáltatójának tudnia kell, hogy sem a Brainlab, sem
maga a program nem érvényesíthet vagy ellenőrizhet olyan páciensspecifikus adatokat,
amelyeket speciális felhasználásra szánt esetekben használnak az iPlan programmal.

Szkennelési protokollok

A sztereotaxiás lokalizálás sikertelen lehet, ha a szkennelési mód nem a szkennelési
instrukcióknak megfelelően van beállítva. A helyes szkennelési instrukciók a Brainlab által
biztosított megfelelő szkennelési protokollban találhatók.

AZ ALKALMAZÁS ÁTTEKINTÉSE
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4.2 Felhasználói felület
Fő képernyő

Általános információk

A fő képernyő azt követően jelenik meg, hogy kiválaszt egy tervezőfeladatot a Navigator
területen (lásd: 64. old.) vagy az iPlan Navigator párbeszédablakban (lásd: 65. old.).

Képernyő-elrendezés

① ②

④

③

⑤
21. ábra 

Sz. Magyarázat Lásd

① Képnézeteket megjelenítő tervezési terület 69. old.

② Eszköztár funkciók 71. old.

③ Navigator terület 64. old.

④ Funkciók területe 65. old.

⑤ Füloldalak megjelenítési opciók kiválasztásához minden tervezőfeladathoz 68. old.

Felhasználói felület
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4.2.1 Párbeszédablakok áttekintése

Általános információk

Bizonyos funkciók megnyitása esetén, egy külön párbeszédablak nyílik meg, ahol különböző
beállítások adhatók meg.

Képernyő-elrendezés (példa)

22. ábra 

Általános funkciók

Funkció Magyarázat

OK Módosítások mentése és a párbeszédablak bezárása

Cancel A párbeszédablak bezárása a módosítások mentése nélkül

AZ ALKALMAZÁS ÁTTEKINTÉSE
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4.2.2 A Navigator terület

Elrendezés

①
②
③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

23. ábra 

Sz. Magyarázat

① Megnyitja az iPlan Navigator párbeszédablakot, hogy Ön bármely sorrendben kiválaszt-
hassa a tervezőfeladatokat (lásd: 65. old.)

② Megnyitja a következő tervezőfeladatot

③ Következő tervezőfeladat (kék körvonallal)

④ Jelenlegi tervezőfeladat (sárga körvonallal)

⑤ Páciens neve, azonosítója és a kezelési terv neve

⑥ Megnyitja az iPlan program felhasználói kézikönyvének PDF-jét 

⑦ Lecsökkenti az iPlan ablak méretét, hogy az csak a háttérben legyen nyitva

⑧ Lezárja az iPlan programot (lásd: 322. old.)

Tervezőfeladat kiválasztása

Opciók

Kattintson a Next gombra a következő tervezőfeladatra való áttéréshez.

Az iPlan Navigator megnyitásához egy másik tervezőfeladat kiválasztása céljából kattintson a
Go To... gombra.

Felhasználói felület
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4.2.3 Az iPlan Navigator

Elrendezés

①

②

24. ábra 

Sz. Magyarázat

①
Rendelkezésre álló tervezőfeladatok
A befejezett tervezőfeladatok pipával vannak megjelölve

② A kiválasztott tervezőfeladat leírása

MEGJEGYZÉS. Ha egy tervezőfeladat „ki van szürkítve”, ez azt jelzi, hogy a feladat nem áll
rendelkezésre, vagy azért, mert nem alkalmazható a betöltött adatokra, vagy azért, mert a funkció
nem szerepel az Ön licencében.
 

Tervezőfeladat kiválasztása

Opciók

Tervezőfeladat megnyitásához válassza ki a feladatot, és kattintson az OK gombra, vagy kattint-
son duplán a feladatra.

Az iPlan Navigator párbeszédablakból feladat kiválasztása nélkül történő kilépéshez kattintson
a Cancel gombra.
A program visszaviszi az előző képernyőre.
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4.2.4 A funkciók területe

Általános információk

25. ábra 
Az egyes tervezőfeladatokra jellemző funkciók a funkciók területén állnak rendelkezésre. Az
alábbi példa a funkciók területét mutatja be a Registration Points tervezőfeladat esetében. 

A tervezett tartalom láthatósága

A szem szimbólumaz egyes listabejegyzések mellett azt jelzi, hogy a tervezett tartalom (pl. egy
regisztrációs pont vagy létrehozott objektum) látható-e a képnézetekben.

Opciók

Ez az ikon akkor jelenik meg, ha hozzáad egy elemet a listához. Azt jelzi, hogy a terve-
zett tartalmat még nem adta hozzá a képnézetekhez (pl. egy regisztrációs pont elhe-
lyezésével a képen).

Miután hozzáadta a tervezett tartalmat a képnézetekhez, egy nyitott szem szimbólum
fogja jelezni, hogy a tervezett tartalom látható.
A tartalom elrejtéséhez kattintson a szem szimbólumra.

A csukott szem ikon azt jelzi, hogy a tervezett tartalom el van rejtve.
A tervezett tartalom újbóli megjelenítéséhez kattintson ismét a szem szimbólumra.

Felhasználói felület
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A tervezett tartalom tulajdonságainak és színének módosítása

Opciók

Egy listabejegyzés melletti színes ikonra kattintva meg-
nyílik a Select Color párbeszédablak, amelyben kivá-
laszthat egy színt a tervezett tartalomhoz. 
Válasszon ki egy színt a palettáról, és kattintson az OK
gombra a választás megerősítéséhez.

Ha egy listabejegyzés melletti tulajdonságok ikonra kat-
tint, megnyílik a Properties párbeszédablak, amelyben
módosíthatja a tervezett tartalom nevét/színét. 
Egy név megadása és egy szín kiválasztása a palettá-
ról.
Kattintson az OK gombra a választásai megerősítés-
hez.
MEGJEGYZÉS. Egy bizonyos tervezőfeladathoz ren-
delkezésre álló további beállítások a megfelelő fejezet-
ben vannak leírva.
 

MEGJEGYZÉS. Ha az Advanced 3D jelölőnégyzet be
van jelölve, előfordulhat, hogy néhány objektum speciá-
lis színben jelenik meg (lásd: 97. old.).
 

Általános funkciók

A kiválasztott tervezőfeladattól függően, a következő általános funkciók állhatnak rendelkezésre a
funkciók területén:

Funkció Magyarázat

Undo/Redo A tervezőfeladatban végzett bármely módosítás visszavonása vagy visz-
szaállítása.

Folyamatjelző
Bizonyos műveletekhez van megadva (pl. egy kezelési terv megnyitásá-
hoz). Ezeket a műveleteket a (folyamatjelző alatt megjelenő) Cancel
gombbal lehet megszakítani.

MEGJEGYZÉS. A tervezőfeladat speciális funkcióinak leírását a megfelelő tervezőfeladatnál
találja meg.
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4.2.5 Lapfülek

Általános információk

A füloldalak lehetővé teszik megtekintési beállítások kiválasztását a tervezési területhez. A
füloldalak kiválasztása a megnyitott tervezőfeladattól függ.

Rendelkezésre álló lapfülek

26. ábra 
Összetett tervezőfeladatokban az alábbi füloldalak érhetők el:
• Overview (86. old.)
• 4 Views, 8 Views és 9 Views (88. old.)
• X-ray Images (90. old.)
• Multiple Sets (91. old.)
• Plan Content (92. old.)

MEGJEGYZÉS. Egy adott tervezőfeladatra jellemző egyéb füloldalak leírását a megfelelő
feladatnál találja.
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4.2.6 Képnézetek a tervezési területen

Általános információk

A kezelési tervben levő képek különböző nézetekben jelennek meg a tervezési területen. A
legtöbb tervezési funkciót közvetlenül a képnézetekben végezheti el.

A tervezési terület elrendezése

A kiválasztott tervezőfeladattól és nézetfültől függően, a következő képmegjelenítések
lehetségesek:
• 3D nézet
• Szeletnézetek (axiális, szagittális vagy koronális)
• Rekonstruálások vagy ferdén rekonstruált képek

①

②

③

④

27. ábra 

A tervezési terület magyarázata

Sz. Magyarázat

① Nyílgomb: hozzáférést biztosít a konfigurálási beállítások
megtekintéséhez (lásd: 77. old.).

②
A rekonstruálási nézetek olyan képeket jelenítenek meg,
amelyeket eredeti képszeletekből rekonstruáltak. A követke-
ző információk rekonstruálási nézetekben jelennek meg:
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Sz. Magyarázat

• Az első sorban, zárójelben jelzett tájolás az a tájolás, amelyben a képállományt eredeti-
leg beolvasták.

• A második sorban jelzett tájolás a kép rekonstruált nézete.
• A szkennelés típusa (pl. MR vagy CT) és a képállomány azonosítószáma (pl. #1) szin-

tén fel van tüntetve.

Az eredeti szeletnézetek úgy jelenítik meg a képszeleteket,
ahogy azokat eredetileg beolvasták (axiális, koronális vagy
szagittális). Az eredeti képszeleteket megjelenítő nézetek-
ben a következő információk jelennek meg:

• Az első sorban a szkennelés típusa (pl. MR vagy CT), a képállomány azonosítószáma
(pl. #1) és a szkennelés tájolása van feltüntetve.

• A második sor a jelenlegi szelet számát jelzi a szkennelt halmazban.

Az egyéni tájolások azt jelzik, hogy pl. a képállományt az
AC/PC rendszerhez lokalizálták. 

MEGJEGYZÉS. Az egyéni tájolás nem áll rendelkezésre olyan 2D nézetekben, amelyek
az eredeti szelet tájolását jelenítik meg.
 

MEGJEGYZÉS. Egyéni tájolások csak az iPlan programban és a Brainlab navigálási
programban jelennek meg.
 

③

A nézetek külső szélénél levő betűk a kép tájolását jelzik:
• A (elöl), P (hátul)
• L (bal), R (jobb)
• H (fej), F (láb)

④ A megjelenített képek tájolását jelző páciensikon.
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4.2.7 Eszköztár és funkciógombok

Általános információk

A tervezési területen kiválasztott füloldaltól függően, az eszköztár és képnézetek az alább
felsorolt funkciókat tartalmazhatják.
• A szürke hátterű funkciógombok az eszköztárban vannak megadva (lásd: 62. old.).
• A fekete hátterű funkciógombok az egyéni képnézetekben vannak megadva. A gombok csak

abban a nézetben használhatók, amelyben a gomb ki van választva (lásd: 77. old.).

Képválasztás gombok

Gomb Magyarázat Lásd

Slice and Image Set Selection: A tervezési nézetekben megje-
lenítendő szkennelt képek kiválasztása 284. old.

Browse Slice: Önálló képszeletek tallózása növekvő vagy
csökkenő sorrendben 293. old.

Browse Slices: Több képszelet tallózása növekvő vagy csökke-
nő sorrendben 293. old.

• A rekonstruálási nézetekben a Depth Scrolling gombbal gör-
gessen végig a szkennelt rekonstrukciókon a (képnézet bal
alsó részén látható) páciens ikon által jelzett tengely mentén

• A szelet nézetekben a Slice Scrolling gombbal görgessen
végig a rendelkezésre álló szeleteken

293. old.

Megtekintési opciógombok

Gomb Magyarázat Lásd

Options: hozzáférés speciális megtekintési opciókhoz 285. old.

Pan and Recenter: újraközpontozza és megjeleníti a függőleges és
vízszintes síkokat, amelyeket a rekonstruálási síkok módosításához
lehet használni

294. old.

Recenter View: állítsa vissza a 3D kép pozícióját a nézetben, ha a
pásztázás módosította azt 294. old.

View Types: a megjelenítendő nézettípus kiválasztása (pl. síkok, 3D
vagy objektumok) 81. old.
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Gomb Magyarázat Lásd

View Orientation: módosítja a nézet tájolását 80. old.

Composing Options: a különböző képállományok egyesítéséből
származó két képszeletet ellenőriz 83. old.

Nagyítás gombok

Gomb Magyarázat Lásd

Zoom In/Out: növeli vagy csökkenti a kép méretét 295. old.

Full Screen: teljes képernyő méretűre nagyítja a jelenlegi nézetet 79. old.

Ablakozási gombok

Gomb Magyarázat Lásd

Windowing: módosítja a szürkeárnyalatos szint eloszlását a
megjelenített képeken 296. old.

Advanced Windowing: speciális opciókat biztosít a szürkeár-
nyalat, a Hounsfield vagy SUV-eloszlás módosításához a kivá-
lasztott képen 

297. old.

Mérési és címkézési gombok

Gomb Magyarázat Lásd

Measure Hounsfield Units: a Hounsfield egységeket méri egy
képszelet legfeljebb három pontja esetében (CT-képállományokhoz
áll rendelkezésre) 

301. old.

Measure Values: méri az értéket (pl. szürke vagy SUV) egy képszelet
legfeljebb három pontja esetében (SPECT- vagy PET-képállomány-
hoz áll rendelkezésre)

301. old.

Measure Distances: egy képszelet legfeljebb három pontpárja között
méri a távolságot 303. old.

Measure Angles: egy képszelet három pontja közötti szöget méri 303. old.
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Gomb Magyarázat Lásd

Add/Remove Points: pontok hozzáadása és eltávolítása egy képállo-
mányhoz/képállományból 304. old.

További gombok

Gomb Magyarázat Lásd

Screenshot: pillanatfelvételek készítése a megjelenített nézetekről és
párbeszédablakokról 306. old.

Save Treatment Plan: a jelenlegi kezelési terv módosításainak men-
tése 307. old.

Print: A véglegesített kezelési terv kinyomtatása 251. old.
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4.2.8 Egér/billentyűzet parancsikonok

Általános parancsikonok

Parancsikon Művelet

Egérkerék
A billentyűzet felfelé/lefelé nyilait is használhat-
ja, hogy egyenként előre/hátra görgesse a sze-
leteket.

Szeletről-szeletre görgetés a képek között

Egérkerék + SHIFT
A billentyűzet Pg Up/Pg Dn billentyűit is hasz-
nálhatja ahhoz, hogy három szelettel előre/hátra
görgesse a szeleteket.

Görgetés három vagy hét szeletenként (attól
függően, hogy a 4 Views vagy 8 Views lapon
van éppen) a képek között

Jobb egérgomb A 3D nézetben a 3D objektum fel, le, balra,
jobbra igazítása

CTRL + bal egérgomb Mint a Pan and Recenter funkció esetében
(lásd: 294. old.)

CTRL + egérkerék Képek nagyítása és kicsinyítése (lásd: 295.
old.)

Dupla kattintás egy pontra a funkciók területén
Ha duplán rákattint egy listán levő irányvonalra,
a nézet az illető irányvonal célpontjára lesz köz-
pontozva.

A nézet újraközpontozása egy bizonyos pont-
ra, pl. egy regisztrációs pontra

Dupla kattintás egy, a funkciók területén felsorolt
objektumra/vizsgált területre

A nézet újraközpontozása az objektum/vizs-
gált terület középpontjára

Dupla kattintás egy címkével ellátott pontra a
Plan Content fülön (lásd: 92. old.)
Amikor megnyitja pl. az Overview lapot, a néze-
tek a kiválasztott pontra vannak központosítva.

A nézet központozása egy címkével ellátott
pontra (lásd: 77. old.)

Dupla kattintás egy képállományra a Plan Con-
tent fülön (lásd 92. old.)
Amikor megnyitja pl. az Overview lapot, a kivá-
lasztott képállomány a nézetekben jelenik meg.

Egy képállomány kiválasztása a nézetekben
való megjelenítéshez

Print Screen billentyű Pillanatfelvétel készítése a jelenlegi képernyő-
ről

CTRL + S Terv mentése

CTRL + Z Visszavonás

CTRL + Y Visszaállítás

CTRL + 0 Nézet visszaállítása alaphelyzetbe (nagyítás
és nagyítás központozása)

CTRL + P Mint az eszköztárban lévő Print gomb eseté-
ben (lásd: 251. old.)

Parancsikonok a tervezőfeladatokban

Tervezőfeladat Parancsikon Művelet

Objektum létrehozása
Kattintson a jobb egérgombbal a
törlendő területre

A Brush funkcióval létrehozott te-
rület törlése (lásd: 175. old.)
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Tervezőfeladat Parancsikon Művelet

Dupla kattintás a nézetben
(Band Thresholding párbeszéd-
ablak, lásd: 184. old.)

Összpontosítás az ROI-ra (vizs-
gált terület)

Képfúzió
Kattintson a bal egérgombbal, és
mozgassa balra/jobbra az egeret a
kék/sárga képek közötti váltáshoz

Váltás a sárga és kék képek kö-
zött

Regisztrációs pontok
tervezése

ALT és kattintás a bal egérgombbal
A pont pozíciójának módosításához
engedje fel az ALT billentyűt, és
kattintson a bal egérgombbal.

Új regisztrációs pont hozzáadása

Minden tervezőfeladat,
amelyben a Add/
Remove Points ren-
delkezésre áll (lásd:
304. old.)

ALT és kattintás a bal egérgombbal
A pont pozíciójának módosításához
engedje fel az ALT billentyűt, és
kattintson a bal egérgombbal.

Új, címkével ellátott pont hozzáa-
dása
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5 NÉZETEK
KONFIGURÁLÁSA

5.1 Egyedi nézetek konfigurálása
Nézet gombok

Általános információk

Tervezés alatt használhatja a képnézetekben rendelkezésre álló gombokat különböző
nézetbeállítások konfigurálásához. Ez lehetővé teszi egy egyéni nézet módosítását egy nézet
fülön.

Hozzáférés a nézet gombokhoz

Lépés

Kattintson a nézet bal felső sarkában levő nyíl gombra.
MEGJEGYZÉS. A nézet gombok alapértelmezés szerint inaktívak.
 

28. ábra 

Gomb elérhetősége

Az elérhető gombok a nézet és a kiválasztott nézet fül függvényében változnak.

View Types (81. old.)
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View Orientation (80. old.)

Composing Options (83. old.)

Full Screen (79. old.)

Browse Slice (293. old.)

Recenter View: visszaállítja a 3D kép pozícióját a nézetben, ha a pásztázás módosí-
totta azt

Advanced Windowing (297. old.)

Slice and Image Set Selection (284. old.)

Egyedi nézetek konfigurálása
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5.1.1 Teljes képernyő

Általános információk

A Full Screen gomb minden nézetben rendelkezésre áll, és lehetővé teszi a nézet teljes
képernyős megjelenítését.

A teljes képernyő aktiválásának módja

① ②

29. ábra 

Lépések

1. Kattintson a Full Screen gombra bármely nézetben a nézet teljes képernyős
megjelenítéséhez ①.

2. Kattintson újból a Full Screen gombra az előző képernyőhöz ② való visszatéréshez.
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5.1.2 Nézettájolás

Általános információk

Bizonyos nézetekben a View Orientation gomb lehetővé teszi a nézettájolás módosítását.

A nézettájolás kiválasztásának módja

① ②

30. ábra 

Lépések

1.

Kattintson a View Orientation gombra a tájolási beállítások megjelenítéséhez.
• Szeletek nézetbeállításai ①
• 3D nézetbeállítások ②

MEGJEGYZÉS. További szelet-nézetbeállítások állnak rendelkezésre, ha nagy
felbontású objektumokat hozott létre az Object Planning területen (lásd: 187.
old.).
 

2.
Válassza ki a tájolást.
A nézet ennek megfelelően frissül.

Egyedi nézetek konfigurálása

80 Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



5.1.3 Nézettípusok

Általános információk

3D nézetekben a View Types gomb lehetővé teszi a megjelenítendő 3D nézet típusának
kiválasztását (síkok, 3D, objektumok).
A rendszer-konfigurációtól függően különböző beállítások állnak rendelkezésre a képi
megjelenítéshez (lásd: 97. old.).

A nézettípus megadásának módja

31. ábra 

Lépések

1. Kattintson a View Type gombra a nézettípus beállítások megjelenítéséhez
(lásd: 82. old.).

2.

Válassza ki a nézettípust.
A nézet ennek megfelelően frissül.
MEGJEGYZÉS. Kiválaszthatja a megjelenítendő síkokat (axiális, koronális, szagittális) és
azt, hogy a 3D objektumok megjelenjenek-e a Viewing Options fülön az Options gomb
megnyomásakor (lásd: 285. old.).
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Nézettípus-beállítások

Opciók

①

②

①

②
A Planes gombra kattintva szegmentált objektumok ② és
sík rekonstrukciók ① jeleníthetők meg.
MEGJEGYZÉS. A síkok pozíciója módosul a 2D nézetben
történő bármilyen változtatásnak megfelelően.
 

A 3D gombra kattintva megjeleníthető a teljes szkennelési
terület minden tervezett objektumot tartalmazó háromdi-
menziós nézete.

Az Objects gombra kattintva megjeleníthető minden terve-
zett objektum háromdimenziós nézete.

MEGJEGYZÉS. Speciálisabb 3D megtekintési beállításokhoz lásd: 97. old.
 

Egyedi nézetek konfigurálása
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5.1.4 Composing Options

Általános információk

A Composing Options gomb lehetővé teszi különböző egyesített adathalmazokból származó két
képszelet ellenőrzését.
MEGJEGYZÉS. Ez a gomb csak a Multiple Sets lap bal felső nézetében és alsó nézeteiben áll
rendelkezésre (ahol a különböző adathalmazokból származó megfelelő képszeletek
megjelennek).
 

Összeállítási beállítások kiválasztásának módja

32. ábra 

Lépések

1. Kattintson a Composing Options gombra a rendelkezésre álló beállítások
megjelenítéséhez.

2.

Válassza ki az összeállítási beállítást.
A nézet ennek megfelelően frissül.
MEGJEGYZÉS. Az összeállítási beállítások leírását itt találja: 83. old.
 

A kézinagyító beállítása

Kattintson a Spyglass gombra a referencia (szelet a jobb felső nézetből) egy meghatározott
területének összehasonlításához a jelen képnézet szeletével. 

①

①

33. ábra 

Opciók

Helyezze a keretet ① az illető területre, és ellenőrizze a referencia- és a jelenlegi képszeleteket
a keret belsejében és széleinél levő terület összehasonlításával.
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Opciók

A keret átméretezéséhez használja az egérmutatót a keret szélének elhúzásához.

A sárga/kék beállítás

Kattintson az Amber/Blue gombra a teljes referencia képszelet (szelet a jobb felső nézetből)
részleteinek összehasonlításához a jelenlegi képnézetben lévő szelettel. A referenciaszelet
(sárga) és az abban a nézetben levő képszelet, amelyben a választást végezte (kék) átfedve
jelennek meg.

34. ábra 

Opciók

Helyezze az egérmutatót a kép fölé és húzza jobbra az egeret a referencia képszeletre vonatko-
zó további információk megjelenítéséhez.

Húzza balra az egeret a jelenlegi képszeletre vonatkozó további információk megjelenítéséhez.

Az átfedési beállítás

Kattintson az Overlay gombra két különböző képállomány átfedéssel való egymásra
helyezéséhez. Különböző képmodalitásokat fedhet át anatómiai adatokkal megjelenített
funkcionális adatok megtekintéséhez (pl. T1 képek és PET). Ha ezt a beállítást választja, abban a
nézetben levő képszelet, amelyben a választást végezte átfedi a referencia képszeletet (szelet a
jobb felső nézetből).

35. ábra 

Egyedi nézetek konfigurálása
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Opciók

Helyezze az egérmutatót a kép fölé és húzza jobbra az egeret a jelenlegi nézetben levő képsze-
letre vonatkozó további információk megjelenítéséhez.

Húzza balra az egeret a referencia képszeletre vonatkozó további információk megjelenítésé-
hez.

MEGJEGYZÉS. A referencia képszelet mindig ugyanazzal az intenzitással jelenik meg, miközben
a kiválasztott nézetben levő képszelet fokozatosan elhalványul: bal szélen láthatatlan, jobb szélen
teljes intenzitás.
 

Összeállítási beállítások inaktiválása

Az Off gombra kattintva inaktiválhatja a Composing Options funkciót.
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5.2 Képnézet lapok
Áttekintés fül

Képernyő-elrendezés

Az Overview lap megjelenít egy áttekintést a kiválasztott képállományról.

①

② ③

④

36. ábra 

Sz. Magyarázat

① A kiválasztott szelet szagittális nézete

② A kiválasztott kezelési terven alapuló 3D nézet

③ A kiválasztott szelet axiális nézete

④ A kiválasztott szelet koronális nézete

A 3D-s alakzat elhelyezése

Forgathatja vagy módosíthatja a háromdimenziós modellt a 3D nézetben, hogy azt különböző
perspektívákból megtekinthesse. A beállítások az egérmutató nézeten belüli pozíciójától függnek.

Képnézet lapok
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37. ábra 

Egérmutató pozíciója Forgatási beállítás

A nézet közepe Használja a görbe nyíllal ellátott kezet a háromdimenziós
modell bármely irányba történő elforgatásához

A nézet bal, jobb, felső vagy alsó
része

A nyíl az irányt jelzi, amelybe a háromdimenziós modellt for-
gathatja

A nézet sarkai A szöget bezáró nyíl az irányt jelzi, amelybe megdöntheti a
modellt (bal vagy jobb)

MEGJEGYZÉS. A megjelenítendő 3D kép tájolását és típusát a View Options és View Types
gombokkal módosíthatja.
 

Egy csontfelület megjelenítése

Ha bejelöli a Bone in 3D jelölőnégyzetet a funkciók területén (vagy kiválasztja a Bone/Vessels
nézettípust egy speciális 3D nézethez), a CT-képeken alapuló csontfelület megjelenik a 3D
nézetben ①. 
A jelölőnégyzet kijelölésének megszüntetésekor egy standard 3D-s modell (lágyszövettel) jelenik
meg ②.

① ②
38. ábra 

MEGJEGYZÉS. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha CT-képek vannak kiválasztva.
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5.2.1 Szeletnézet lapok

Képernyő-elrendezés

39. ábra 
A szeletnézet lapok egymás utáni szeleteket jelenítenek meg a kiválasztott képállomány axiális,
koronális vagy szagittális nézeteiben. Az alábbi példa a 4 Views lapot mutatja be. 

Képnézet lapok
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8 és 9 egymás utáni szelet megtekintése

①

40. ábra 
A 8 Views és 9 Views lapok néhány tervezőfeladatban rendelkezésre állnak. Itt olyan
objektumokat tekinthet meg, amelyeket nyolc vagy kilenc egymás utáni képszeletben hozott létre.
A 8 Views lapon az objektum egy 3D nézetét is megjelenítheti közvetlenül a bal alsó nézetre
kattintva. Az alak szabadon forgatható bármely tengely körül (lásd: 86. old.). 
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5.2.2 Röntgenképek lap

Képernyő-elrendezés

Ha a betöltött páciensadatok röntgenképadatokat is magukba foglalnak, akkor egy külön X-ray
Images lapon kerülnek megjelenítésre.

① ②

41. ábra 

Sz. Magyarázat

① Az első sor a képtípust és a kép azonosító számát jelzi (pl. #1).

② A második sor az aktuális kép számát jelzi a képállományban.

MEGJEGYZÉS. A standard röntgen- és DSA röntgenképek támogatottak.
 

Képnézet lapok

90 Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



5.2.3 Több képállomány lap

Általános információk

A Multiple Sets lap több egyesített képállományt jelenít meg, ily módon a tervezett tartalmat
egyidejűleg különböző képállományokban tekintheti meg. 
MEGJEGYZÉS. A View and Adjustment tervezőfeladatban több képállományt is megtekinthet,
még akkor is, ha ezek nem voltak egyesítve. Más tervezőfeladatokban - pl. Object Creation - a
képállományokat előbb egyesíteni kell, mielőtt több képállományt meg lehetne tekinteni.
 

Képernyő-elrendezés

①④

③ ②

42. ábra 

Sz. Magyarázat

①
Megjeleníti a szeletet a jelenlegi képállományból.
Ez a referencia képszelet a többi képnézetben megjelenített szeletekhez. A többi nézet
az első halmazzal egyesített képállományokból jelenít meg szeleteket.

② Megjeleníti a referencia képállomány ① vagy egyéb rendelkezésre álló képállományok
átfedéseit, amelyeket a Slice and Image Set Selection gombbal lehet kiválasztani (lásd:
284. old.).
Ha bármely nézetben módosítja a képszelet pozícióját a Pan and Recenter funkcióval, a
többi nézet szeletei ennek megfelelően módosulnak.

③

④
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5.3 Plan Content lap
Áttekintés

Képernyő-elrendezés

A Plan Content lap olyan, képállományokat és tervezett tartalmat (pl. 3D objektumok, címkével
ellátott pontok, pályagörbék stb.) bemutató adatfát jelenít meg, amelyek bele vannak foglalva a
kezelési tervébe.
Az adatfa egy részének kibontásához a páciensadatok megtekintése céljából kattintson a
megfelelő „+” ikonra.

①

②

43. ábra 

Sz. Magyarázat

①

Mappák megjelenítése (egy könyvtárstruktúrában), amelyek a kezelési tervben lévő min-
den tervezett tartalmat magukba foglalnak (lásd: 95. old.).
Olyan mappák (szintén megjelennek), amelyek a kezelési tervben lévő valamennyi képál-
lományt tartalmazzák (lásd: 93. old.).

② A Properties rész információkat jelenít meg az ① részen kiválasztott képállományról
vagy tervezett tartalomról.

Plan Content lap
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5.3.1 Képállományok

Képállományok megtekintésének és kiválasztásának módja

A Plan Content lapon áttekintheti a képállományok tulajdonságait, és kiválaszthat egy bármely
tervezőfeladatban megjelenítendő képállományt.

Lépések

1. A rendelkezésre álló képállományok megjelenítéséhez kattintson az Image
sets mappa melletti ikonra.

2.

Kattintson a kívánt képállományra, hogy kiválassza
azt.
A következő információk jelennek meg a Properties
részben:
• Egy képállomány-előnézet, amelyen végiggörget-

het képszeletek megtekintéséhez.
• Információk a kiválasztott képállományról, pl.

egyéb képállományok, amelyekkel fuzionálva van,
képállomány-modalitás, szubmodalitás stb.

• Signal-to-noise Ratio: A képminőség egy jól is-
mert paramétere. A megjelenített értéket kritéri-
umként használhatja pl. objektum szegmentálásá-
ra alkalmas képállományok kiválasztásához. Mi-
nél nagyobb a szám, annál jobb a kép minősége. 

Képállomány-szubmodalitás

A Plan Content lapon meghatározhatja a szkennelt kép szubmodalitását. A navigációs program
háromdimenziós nézeteket konfigurál a képmodalitás szerint.
A következő szubmodalitások állnak rendelkezésre:
• CT: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 kontraszt, Funkcionális, FA (DTI frakcionális anizotrópia), ADC (DTI

látszólagos diffúziós koefficiens), BOLD (véroxigénszint függő MR)
• Nukleáris medicina: PET, SPECT

A Plan Content lap jobb oldalán bemutatott objektumok volumene a használt algoritmustól
függ, és eltérhet a várt értéktől.

A szubmodalitás meghatározása

44. ábra 

NÉZETEK KONFIGURÁLÁSA

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 93



Lépések

1. Kattintson a kívánt képállomány melletti tulajdonságikonra a Properties párbe-
szédablak megnyitásához.

2. Válassza ki a képállomány-szubmodalitást a legördülő listából a Submodality mezőben.

3. Kattintson az OK gombra beállításai alkalmazásához és a párbeszédablak bezárásához.

Plan Content lap
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5.3.2 Tervezett tartalom

A tervezett tartalom tulajdonságainak megtekintése

A Plan Content lapon áttekintheti a terv minden tervezett tartalmának tulajdonságait (pl.
objektumok, regisztrációs pontok stb.).

Lépések

1. Kattintson az egy tervezett tartalom mappa - pl. Objects - melletti ikonra.

2.

Kattintson a kívánt elemre a listán, hogy kivá-
lassza azt.
Választásától függően különböző információk
jelennek meg a Properties részben, pl.:
• Az elem egy 3D-s előnézete
• A képállomány, amelyben az objektumot lét-

rehozzák

Copy to Clipboard

Néhány tervezési feladatban egy Copy to Clipboard gomb jelenik meg a Plan Content lapon, a
tulajdonságok információ alatt. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy objektumra vagy ROI
volumenre vonatkozó adatokat átmásoljon a Windows vágólapra, pl. hogy átvigye egy külső
fájlba.

A tervezett tartalom láthatóságának beállítása

Az adatfa minden lista bejegyzése melletti szemszimbólum jelzi, hogy a tervezett tartalom látható-
e a képnézetekben.

Opciók

A nyitott szem ikon azt jelzi, hogy a tervezett tartalom látható. A tartalom elrejtéséhez
kattintson a szem szimbólumra.

A csukott szem ikon azt jelzi, hogy a tervezett tartalom el van rejtve. A tervezett tarta-
lom megjelenítéséhez kattintson a szem szimbólumra.

Ha az adatfa aktivált és inaktivált elemeket tartalmaz, egy félig csukott szem ikon jele-
nik meg az adatfa tetején.

A tervezett tartalom tulajdonságának és színének beállítása

A tervezett tartalom tulajdonságait a Plan Content lapon tekintheti meg és módosíthatja.
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Opciók

Egy listabejegyzés melletti színes ikonra kattintva megnyílik a Select color párbeszéd-
ablak, amelyben kiválaszthat egy színt a tervezett tartalomhoz (lásd: 67. old.).

Egy listabejegyzés melletti tulajdonságok ikonra kattintva megnyílik a Properties pár-
beszédablak, amelyben módosíthatja a tervezett tartalom nevét (lásd: 67. old.).

Plan Content lap
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6 SPECIÁLIS 3D FUNKCIÓK
6.1 Bevezetés
Áttekintés

Általános információk

Az Advanced 3D funkciók bővítik a Standard 3D funkciót, a 81. old. on található leírásnak
megfelelően. Válogathat a 3D nézettípus menüben felkínált különböző új 3D nézettípusok közül
(pl. Cerebrum, Maximum Intensity Projection és Digital Radiography). A küszöb módosítása
esetén a módosítás azonnal megtekinthető 3D-ben.
MEGJEGYZÉS. Az Advanced 3D funkció elérhetősége az aktivált licenctől függ. Az iPlan NET
kiszolgálón ez a funkció csak egy „Speciális 3D munkamenet” futtatása esetén áll rendelkezésre.
A Standard 3D funkció még akkor is rendelkezésre áll, ha az Advanced 3D funkcióhoz nincs
licenc vagy az nem áll rendelkezésre.
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6.2 Speciális 3D megtekintés
Nézettípusok

Általános információk

Válassza ki a View Types menüt a 3D View funkcióban. A további megtekintési beál-
lításokat lásd a 81. old. on.

Nézettípusokról

Az Advanced 3D megtekintés további 3D nézettípusokat kínál a jelenleg kiválasztott adathalmaz
modalitásától függően. A 3D nézettípusokat egy legördülő menüből lehet kiválasztani a 3D
megtekintési ablakban. Az egyes képnézetek neve az ikon mellett található. Ezek a megtekintési
beállítások könnyen váltogathatók.

① ②

45. ábra 

Sz. Nézettípus-beállítások

① CT-képállományok

② MR-képállományok

Speciális 3D megtekintés
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Speciális 3D nézettípus-beállítások

Ikon Nézettípus Magyarázat

Planes

• Síkbeli rekonstruálásokat jelenít meg egy képállomány axiális, ko-
ronális és szagittális nézeteinek felhasználásával.

• A síkokat a Viewing Options párbeszédablakban lehet be- vagy
kikapcsolni (lásd: 286. old.).

• CT, MR, PET és egyéb modalitású képállományokhoz áll rendel-
kezésre.

• A Bone és Skin küszöbölés rendelkezésre áll ebben a nézettí-
pusban.

• A Clipping Range és a Cubic Cut nem áll rendelkezésre ebben
a nézettípusban.

MEGJEGYZÉS. A síkok elhelyezése a 2D nézetben végzett módo-
sítások szerint változik (pl. az axiális, koronális és szagittális néze-
tek nézetközéppontja).
 

Object

• Minden tervezett objektum háromdimenziós nézetét jeleníti meg.
• Ha a Cerebrum szegmentálva volt („Cerebrum” szerkezettípus),

ugyanúgy lesz megjelenítve, mint bármely más objektum ebben a
nézettípusban. Az átlátszóságot a csúszkával lehet szabályozni a
Properties párbeszédablakban.

• CT, MR, PET és egyéb modalitású képállományokhoz áll rendel-
kezésre.

• Ebben a nézettípusban a küszöbölés nem áll rendelkezésre.
• A Clipping Range és a Cubic Cut nem áll rendelkezésre ebben

a nézettípusban.
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Ikon Nézettípus Magyarázat

Cerebrum

• A cerebrum speciális 3D megjelenítését nyújtja a 3D nézetben.
Ez akkor áll rendelkezésre, ha létrehozta a Cerebrum objektumot
(pl. az automatikus szegmentálási funkció használatával, ha az
rendelkezésre áll).

• CT, MR, PET és egyéb modalitású képállományokhoz áll rendel-
kezésre. A kiválasztott képállománynak már eredetileg vagy
egyesítést követően tartalmaznia kell egy szegmentált cerebru-
mot, ellenkező esetben az alkalmazás nem ajánlja fel a nézettí-
pust a kiválasztott képállományhoz.

• Ebben a nézettípusban a küszöbölés nem áll rendelkezésre.
• A Cubic Cut és a Clipping Range rendelkezésre áll ebben a né-

zettípusban.
• Az Advanced 3D Cerebrum objektum létrehozására vonatkozó

további információkért lásd az automatikus szegmentálást, ha
rendelkezésre áll:
- A Single Object/Multiple Objects lapon a Structure Type

pontnál a Cerebrum lehetőséget választva hozható létre New
Object.

- A speciális Cerebrum objektumhoz nem állnak rendelkezésre
sem színkiválasztási opciók, sem pedig átlátszósági beállítá-
sok. A cerebrum kiválasztott színe csak akkor jelenik meg, ha
az Objects nézettípust használja.

• Előfordulhat, hogy a létrehozott cerebrum objektumot standard
objektumként kívánja megtekinteni az Objects nézettípus hasz-
nálatával (az Advanced 3D Cerebrum objektumot kikapcsolva),
ha a Cerebrum nem elég részletes vagy nem elégséges a követ-
kezők miatt:
- kijelzőműtermékek (pl. barna pontszerű 3D leképezési műter-

mékek);
- adatkorlátozások (pl. kis felbontás vagy gyenge kontraszt);
- szegmentálási pontatlanságok.

Cerebrum +
Bone Overlay

• Megjeleníti a speciális cerebrumot az azt körülvevő csont struktú-
rával.

• CT-képállományhoz áll rendelkezésre.
• Ebben a nézettípusban a küszöbölés nem áll rendelkezésre.
• A Cubic Cut és a Clipping Range rendelkezésre áll ebben a né-

zettípusban.
MEGJEGYZÉS. A csont körvonal átfedéses megjelenítése érintet-
len marad, ha a Clipping Range és a Cubic Cut funkciót használ-
ja.
 

Speciális 3D nézettípus beállítások folytatás

Ikon Nézettípus Magyarázat

Cerebrum +
Skin Overlay

• Megjeleníti a speciális cerebrumot az azt körülvevő bőr struktúrá-
val.

• MR-képállományhoz áll rendelkezésre.
• Ebben a nézettípusban a küszöbölés nem áll rendelkezésre.
• A Cubic Cut és a Clipping Range rendelkezésre áll ebben a né-

zettípusban.
MEGJEGYZÉS. A bőr körvonal átfedéses megjelenítése érintetlen
marad, ha a Clipping Range és a Cubic Cut funkciót használja.
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Ikon Nézettípus Magyarázat

Bone/Vessels

• Lehetővé teszi az erek és csontszerkezetek megtekintését 3D-
ben.

• CT-képállományhoz áll rendelkezésre.
• A Bone küszöbölés, valamint a Vessels Highlighting rendelke-

zésre áll ebben a nézettípusban.
• A Cubic Cut és a Clipping Range rendelkezésre áll ebben a né-

zettípusban.
MEGJEGYZÉS. Az érszerkezetek megjelenítése elégtelennek tűn-
het, ha a CT Angio vagy CT Contrast adatok nincsenek felhasznál-
va. Ilyen esetben állítsa a Vessel Highlighting küszöböt 0%-ra,
hogy az erek ne legyenek kiemelve.
 

Bone/Vessels
+ Skin Over-
lay

• Megadja a csont és a bőr körvonalát a 3D nézetben.
• CT-képállományhoz áll rendelkezésre.
• A Bone és Skin küszöbölés, valamint a Vessels Highlighting

rendelkezésre áll ebben a nézettípusban.
• A Clipping Range vagy a Cubic Cut rendelkezésre áll ebben a

nézettípusban.

Skin

• A bőrfelület 3D-ben szerkesztett képét jeleníti meg.
• CT, MR és egyéb modalitású képállományokhoz áll rendelkezés-

re.
• A Skin küszöbölés rendelkezésre áll ebben a nézettípusban.
• A Clipping Range és a Cubic Cut rendelkezésre áll ebben a né-

zettípusban.

Digital Radio-
graphy (DRR)

• Lehetővé teszi a 3D-ben elrendezett digitálisan rekonstruált radio-
gráfiás nézetek megtekintését.

• CT-képállományhoz áll rendelkezésre.
• Ebben a nézettípusban a küszöbölés nem áll rendelkezésre.
• A Clipping Range rendelkezésre áll, a Cubic Cut funkció viszont

nem áll rendelkezésre ebben a nézettípusban.

Vessels

• Csak az ereket jeleníti meg a 3D nézetben.
• MR-képállományhoz áll rendelkezésre.
• A Vessels Highlighting rendelkezésre áll ebben a nézettípus-

ban.
• A Clipping Range és a Cubic Cut rendelkezésre áll ebben a né-

zettípusban.
MEGJEGYZÉS. Az érszerkezetek megjelenítése elégtelennek tűn-
het, ha az MR angio- vagy MR kontraszt adatok nincsenek felhasz-
nálva. Ilyen esetben egyéb típusokat (pl. síkokat) kell előnyben ré-
szesíteni.
 

Maximum In-
tensity Pro-
jection (MIP)

• Lehetővé teszi a 3D adatok térfogat vizualizációját: a maximális
intenzitással rendelkező voxeleket vetíti ki a megtekintési irány
mentén a megjelenítési síkban.

• CT, MR, PET és egyéb modalitású képállományokhoz áll rendel-
kezésre.

• Ebben a nézettípusban a küszöbölés nem áll rendelkezésre.
• A Clipping Range rendelkezésre áll, a Cubic Cut funkció viszont

nem áll rendelkezésre ebben a nézettípusban.
MEGJEGYZÉS. A csont megjelenítését le kell vágni az erek megte-
kintéséhez a CT-képeken. Ezt az Options > 3D Clipping lapon a
Clipping beállítás kiválasztásával, majd a nézetben lévő határoló-
keret módosításával lehet elvégezni.
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Az Advanced 3D nézettípusokra vonatkozó további figyelmeztetések

A képfelbontás, kontraszt és az egyéni páciensanatómia függvényében, előfordulhat, hogy
a kritikus anatómiai elváltozások nem jelennek meg vagy a 3D-ben renderelve jelennek
meg. A 3D renderelt struktúrákat mindig ellenőrizni kell a 2D rekonstrukciókban vagy az
eredeti szeletekben, további információkat erről a 103. old. on talál.

Speciális 3D megtekintés
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6.2.1 Párhuzamos 2D/3D megtekintés

Általános információk

A 2D nézet középponti helyzete egy 2D kék/sárga célkeresztként ② jelenik meg 2D
rekonstrukciókban vagy szeletekben, miközben párhuzamosan megjelenik egy kis kék 3D kereszt
① (három tengellyel) a 3D nézetben (pl. ha a Pan and Recenter ikongomb aktiválva van, vagy a
Ctrl billentyű lenyomásával, amivel hasonló funkciókat aktiválhat). További nézetközpontozási
opciók (lásd 294. old.).

A 2D nézetek középpontjának elérési módja

②

①

46. ábra 
A kis kék 3D célkeresztet ① a következő módokon lehet elérni:

Opciók

Válassza ki a Pan/Recenter ikont.

Nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűzet Ctrl billentyűjét.

MEGJEGYZÉS. A kis kék 3D célkereszt ① csak addig marad látható, amíg a Ctrl gomb le van
nyomva.
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6.3 Speciális 3D küszöbölés
Áttekintés

Általános információk

A speciális 3D küszöbölés során a küszöb interaktív módon van definiálva, a 3D renderelt
nézetben lévő állítható csúszkák segítségével. További információk a 3D küszöbölésről (lásd
104. old.).

A 3D küszöbölés használatának módja

Ebben a nézetben ki lehet választani a Bone és a Skin küszöbölést is a Vessels Highlighting
funkción kívül.

47. ábra 

Lépések

1.

Kattintson a Windowing gombra a küszöb csúszka aktiválásához a 3D
megtekintési ablakban.
MEGJEGYZÉS. Nem minden nézettípusban áll rendelkezésre minden kü-
szöbbeállítás (lásd 98. old.).
 

2.

Helyezze az egérmutatót a kívánt csúszkára a 3D nézetben:
• A Skin küszöbölés módosítja a bőr megjelenített felületét (pl. a Skin nézettípusban).
• A Bone küszöbölés módosítja a csont és az erek megjelenített felületét (pl. a Bone/

Vessels nézettípusban).
• A Vessels Highlighting növeli/csökkenti a vörös szín százalékát (pl. a Bone/Vessels

nézettípusban).

3.

Tartsa lenyomva a bal egérgombot, miközben balra mozgatja a csúszkát a küszöb/kieme-
lés csökkentésére, vagy jobbra annak növelésére.
MEGJEGYZÉS. A Vessels Highlighting (vörös szín) kikapcsolásához állítsa a küszöböt
0%-ra.
 

A szerkezetalapú elemzés és érkiemelés helytelen eredményekhez vezethet, ha az
érkiemelés elégtelen vagy pontatlan. A 3D-ben megjelenített érkiemelést 2D nézetekben
kell ellenőrizni (axiális, koronális és szagittális rekonstruálások).

A 3D küszöbölés funkciói

Küszöbölési beállítások

Skin Módosítsa a Skin küszöböt a preferált szintű bőrmegjelenítésre.

Speciális 3D küszöbölés
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Küszöbölési beállítások

Bone

Módosítsa a Bone küszöböt a preferált szintű csont- és érfelület-meg-
jelenítésre.
MEGJEGYZÉS. A Bone/Vessels módosítása a megjelenített érfelület
mennyiségét is módosítja.
 

Válassza ki a Vessels Highlighting beállítást, és módosítsa az erek
vörös kiemelését a csúszkával.

Vessels Highlighting Módosítsa a Vessels Highlighting beállítást a preferált szintű érmeg-
jelenítésre.

MEGJEGYZÉS. A cerebrumhoz nem áll rendelkezésre küszöbbeállítási lehetőség a Cerebrum, a
Cerebrum + Bone Overlay és a Cerebrum + Skin Overlay nézettípusban.
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6.4 Speciális 3D vágás
Áttekintés

Általános információk

A Standard 3D lehetővé teszi a csont vagy a bőr vágását a 3D nézettípusban látható módon, míg
az Advanced 3D lehetővé teszi a cerebrum vágását a Cerebrum, Cerebrum + Skin Overlay és
a Cerebrum + Bone Overlay nézettípusban látható módon. A további információkat lásd a 98.
old. on.
A Standard 3D és az Advanced 3D esetén a kocka alakú kivágást és a vágási területet a
Viewing Options párbeszédablakban kell meghatározni (lásd: 285. old.). Hacsak nem a
Cerebrum nézettípusban van éppen, nem kerül egyéb létrehozott objektum kivágásra.
MEGJEGYZÉS. A Cerebrum nézettípusok esetén a vágásból származó síkok az aktuálisan
kiválasztott képállomány helyett abból a képállományból fognak rekonstrukciókat megjeleníteni,
amelyben a cerebrum eredetileg létrehozásra került.
 

48. ábra 

Speciális 3D vágás
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7 LOKALIZÁLÁS
7.1 Bevezetés
Áttekintés

Általános információk

A lokalizálási tervezőfeladattal lokalizálóeszközt rendelhet a kiválasztott képállományhoz, és
sztereotaxiás lokalizálást végezhet. A sztereotaxiás lokalizálás olyan fejgyűrű-specifikus
koordinátarendszert biztosít, amelyben lehetséges az ívbeállítások kiszámítása egy tervezett
irányvonalra.

A sztereotaxiás lokalizálást az irányvonalak vagy a képállományban lévő objektumok
tervezése, valamint a képfúzió végrehajtása előtt kell elvégezni. Ellenkező esetben minden
korábban végrehajtott képfúzió törlődik. Más, korábban tervezett irányvonalak és
objektumok nem kerülnek törlésre, de módosulhatnak. Ez azért következik be, mert a
lokalizálás megváltoztatja a térfogati adatállományt, azaz módosul a szeletek tájolása.

Hardver

Rendszeresen ellenőrizze gondosan lokalizációs hardverének pontosságát.

A lokalizálás csak teljesen működőképes hardverrel együtt lehetséges. Ha a lokalizáló
hardver hibás vagy sérült, vagy ha a rúd geometriája helytelen (lásd: 125. old.), az vagy a
lokalizálás sikertelenségét okozhatja, vagy helytelen eredményekhez vezethet.

Támogatott képek

Azok a képalkotási modalitások, amelyek képtorzulásokhoz vezetnek (mint pl. az MR EPI
képállományok), vagy a rúd markerének nem megfelelő ábrázolását okozzák (a gyenge kontraszt
miatt), nem lokalizálhatók megfelelően.
MEGJEGYZÉS. A képadatok ellenőrzésére vonatkozó információt a 60. old. on találja.
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7.1.1 Útmutató lokalizálás végzéséhez

Általános munkafolyamatok

Munkafolyamat

1. Válasszon ki egy képállományt (lásd: 110. old.).

2. Válassza ki egy lokalizálóeszköz és egy fejgyűrű kombinációját, és lokalizálja a képállo-
mányt az Assign Localizer... opció segítségével.

3.

Ellenőrizzen minden szeletet a fő nézetben (egyedi szeletek kiválasztásával a katalógus
nézetben). Használja a szeletek színkódolását útmutatóként az ellenőrzéshez (lásd: 112.
old.).
Az ellenőrzést követően lépjen tovább a következő tervezőfeladatra.

Ha a szeleteket nem lehet sikeresen lokalizálni (lásd: 114. old.):

Munkafolyamat

1.

A lokalizáló rúd geometriája feletti szeletek (amelyek ezért nem lokalizálhatók) figyelmen
kívül hagyásához válassza ki az adott szeleteket, és kattintson az Ignore gombra.
Ezzel a szeleteket a legközelebbi lokalizált szelethez viszonyított relatív helyzetük alapján
lokalizálja.

2. A lokalizálási folyamat megismétléséhez kattintson a Localize gombra.

Ha még mindig maradtak lokalizálatlan szeletek (lásd: 115. old.):

Munkafolyamat

1. Az Add New funkció segítségével manuálisan hozzáadhat rúdmarkereket azokon a sze-
leteken, amelyeken nem minden rúdmarker észlelhető.

2. A lokalizálási folyamat megismétléséhez kattintson a Localize gombra.

3.
Szükség esetén a Position gomb segítségével újrapozicionálhatja az alacsony pontossá-
gúként vagy nem megfelelő helyzetűként érzékelt rúdmarkereket.
A legrosszabb lokalizálási eredményű rúdmarker sárgán jelenik meg.

4. A lokalizálási folyamat megismétléséhez kattintson a Localize gombra.

Ha a szeletek - pl. a rúdmarker elégtelen meghatározása miatt - nem lokalizálhatók manuálisan
(lásd: 114. old.):

Munkafolyamat

1. Az Ignore funkció segítségével figyelmen kívül hagyhatja a köztes szeleteket (hacsak ez
nem ellenjavallt, lásd: 114. old.).

2. A lokalizálási folyamat megismétléséhez kattintson a Localize gombra.

Sikertelen lokalizálás

Ha nem lehet szeleteket lokalizálni:

Lépések

1. Ellenőrizze a kijelölt lokalizálóeszközt.

2. Ha nem a megfelelő lokalizálóeszközt választotta ki, jelölje ki a megfelelő lokalizálóesz-
közt, és ismételje meg a lokalizálást.

3. Folytassa a 108. old. on leírt lépéseknek megfelelően.

Ha a megfelelő lokalizálóeszköz van kijelölve, és még nincsenek lokalizálva szeletek, ellenőrizze
az ablakozási beállításokat, és végezze el két szelet manuális lokalizálását.

Bevezetés
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Lépések

1. Kattintson az Advanced Windowing gombra a Windowing párbeszédab-
lak megnyitásához (lásd: 297. old.).

2.
Módosítsa a bal és jobb oldali küszöbértékeket úgy, hogy minden rúd tisztán látható le-
gyen, kevés műtermékkel.
MEGJEGYZÉS. A bal és jobb oldali küszöbértékeknek egyformáknak kell lenniük.
 

3. Kattintson az OK gombra beállításai megerősítéséhez és a párbeszédablak bezárásához.

4. Kattintson a Localize gombra.

Ha a megfelelő lokalizálóeszköz van kijelölve, és még nincsenek lokalizálva szeletek, végezze el
két szelet manuális lokalizálását.

Lépések

1. Kattintson az OK gombra beállításai megerősítéséhez és a párbeszédablak bezárásá-
hoz.

2. Kattintson a Localize gombra.

3.
Ha nem lehet szeleteket lokalizálni, válasszon ki egy szeletet a lokalizálóeszköz tetején,
és lokalizálja manuálisan, markerrudak elhelyezésével. Tegye meg ugyanezt egy másik,
a lokalizálóeszköz alján lévő szelettel.

4. Kattintson a Localize gombra.

MEGJEGYZÉS. Ha még mindig nem lehet szeleteket lokalizálni, vegye fel a kapcsolatot a
Brainlab ügyfélszolgálatával.
 

LOKALIZÁLÁS

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 109



7.2 A képállomány lokalizálása
Képállomány kiválasztása és lokalizálóeszköz hozzárendelése

Általános információk

A lokalizálás elvégzésének első lépése a lokalizálóeszköz hozzárendelése. Ez referenciakeretet
biztosít a szelethalmazhoz. Az elérhető lokalizálóeszközök a 117. old. on vannak felsorolva.

Képállomány lokalizálása

Lépések

1. Válassza ki a képállományt az Image Sets szö-
vegmezőből a funkciók területén.

2. Kattintson az Assign Localizer... gombra.

3.

Válassza ki egy lokalizálóeszköz és egy fejgyű-
rű kombinációját a Localizer párbeszédablak-
ból, ügyelve arra, hogy ugyanazt a kombinációt
válassza ki, amelyet a szkennelés során hasz-
nált. 

4. Kattintson az OK gombra az első képállomány lokalizálásához.

A megfelelő lokalizálóeszköz / fejgyűrű kombinációt kell kiválasztania a lokalizáláshoz. Ha
nem megfelelő kombinációt választ ki (pl. megfelelő lokalizálóeszközt, de nem megfelelő
fejgyűrűt), minden szelet sikeresen lokalizálva lesz, azonban az azt követő
koordinátarendszer helytelen lesz.

Harmadik fél általi exportálás

A későbbi exportálás elősegítéséhez ki kell választani a No Localizer opciót. Ez eltávolítja az
eredeti szelettávolság és szelettájolás módosításait, amelyek a lokalizálás eredményeként
jelennek meg.

A képállomány lokalizálása
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7.2.1 A lokalizálás eredménye

Lokalizálási állapotjelentés

A szoftver lokalizálja a rendelkezésre álló szeleteket, és állapotjelentést jelenít meg a
lokalizálásról.

49. ábra 

Lépés

Kattintson az OK gombra a fő képernyő megnyitásához.

A fő képernyő a lokalizálást követően

①

②

④⑤

③

50. ábra 
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Képernyő magyarázata

Sz. Nézet Magyarázat

① Katalógus

A lokalizálás eredményétől függően a szeletek színe különböző:
• Zöld: a szelet sikeresen lokalizálva lett.
• Sárga: a szelet lokalizálva lett, de a pontosság egy vagy több rosszul el-

helyezett rúdmarker, a gyenge képminőség vagy a lokalizálóeszköz pon-
tatlan geometriája miatt alacsony.

• Piros: a szeletet nem lehetett lokalizálni. Ennek számos oka lehet, pl. túl
kevés rúd érzékelése.

② Fő

A katalógus nézetben aktuálisan kiválasztott szeletet mutatja. Jelölve van
a kiválasztott lokalizálóeszköz és fejgyűrű (jobb felső sarok), valamint az,
hogy a képszelet lokalizálható-e (bal alsó sarok).
Rúdmarker-színek:
• Zöld: lokalizált rúdmarkerek
• Sárga: a legrosszabb lokalizálási eredménnyel rendelkező rúdmarkerek
• Kék: azt jelzi, hogy csak néhány, és nem mindegyik rúdmarker volt loka-

lizálható

③ Funkciók te-
rülete Szükség esetén módosítsa a lokalizálást a funkciók segítségével.

④ Nagyított 

A kéken körvonalazott négyszöggel jelölt terület nagyított
nézetét mutatja a fő nézetben. Ennek a nézetnek a segít-
ségével jobban megvizsgálhatja egy adott rúdmarker hely-
zetét.
Egy másik terület felnagyításához kattintson a Move Mag-
nifier gombra, és húzza a négyszöget a kívánt helyre.
MEGJEGYZÉS. A felnagyított nézet automatikusan elmoz-
dul rúdmarkerek hozzáadásakor vagy pozicionálásakor.
 

⑤ 3D

A szeleten érzékelt minden rúdmarker 3D nézete
Ennek a nézetnek a segítségével ellenőrizheti a lokalizáló rúd geometriá-
ját, és azonosíthatja a rosszul elhelyezett rúdmarkerekkel rendelkező sze-
leteket. A rúdmarkereket egyenes vonalban kell rekonstruálni.

A lokalizálás ellenőrzése

Gondosan ellenőrizze vizuálisan minden nézet tartalmát, hogy meggyőződjön a lokalizálás
sikerességéről.

Ellenőrizze, hogy minden szelet helyesen lett lokalizálva, pl. a 3D nézet segítségével. Még
ha a programszoftver azt is mutatja, hogy egy szelet lokalizálása sikeres volt (a katalógus
nézetben zölden jelenik meg), a szeletet ellenőrizni kell. Például lehet, hogy a rudak
elrendezése helyes, de műtermékek miatt a rúd geometriája egészében lehet, hogy
elmozdult.

Rúdmarker-helyzetek

Ha a CT-szkennelésekhez portálszöget használnak, vagy egy szkennelés ferde (MR), a
képszeleteknek akkor is derékszögben kell metszeniük a lokalizálóeszköz rúdjait. Az elfogadható
portálszöget vagy ferdeszögeket a szkennelési instrukciókban találja.

A képállomány lokalizálása
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A tájolás módosítása

A lokalizálóeszköz megjelenített geometriájának 3D tájolását a nézetek bal alsó részén látható
páciensikon jelzi. Szükség esetén a tájolást módosíthatja.

Lépések

1. Helyezze az egérmutatót a páciensikonra.

2. Tartsa lenyomva a bal egérgombot, és mozgassa az egérmutatót, amíg el nem éri a szük-
séges tájolást.

MEGJEGYZÉS. A rúdmarkerek helyes elhelyezése a kiválasztott sztereotaxiás lokalizálóeszköztől
függ.
 

Következő lépések

Opciók

Ha a képállomány sikeresen lokalizálva lett, folytassa az azt következő tervezési lépésekkel, a
Go to... vagy Next gombra kattintva a Navigator területen.

Ha nem minden szelet lokalizálása volt sikeres, használja a lokalizálási funkciókat (lásd: 114.
old.) a lokalizálás manuális javításához.
MEGJEGYZÉS. A 108. old. on található lokalizálási munkafolyamatnak megfelelően is továb-
bléphet.
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7.3 Lokalizálási funkciók
Szeletek figyelmen kívül hagyása

Ha figyelmen kívül hagynak szeleteket

Az Ignore funkció lehetővé teszi elégtelen meghatározású rúdmarkerekkel rendelkező szeletek
lokalizálását. Ebbe beletartoznak azok a szeletek is, amelyek esetében még a rúdmarkerek
manuális elhelyezése sem lehetséges (lásd: 115. old.). Ha az ilyen szeleteket figyelmen kívül
hagyja, a szeletek lokalizálása a legközelebbi lokalizált szelethez viszonyított relatív helyzetük
alapján történik.
Az Ignore funkció nem töröl szeleteket a lokalizálásból.
MEGJEGYZÉS. Az Ignore funkció ellenjavallt, ha olyan felvételeket használ, amelyek során a
páciens mozgást végzett, és ennek eredményeként a páciens anatómiája szabálytalan
szeletpozíciókban lett szkennelve. A szoftver nem képes felismerni az ilyen szabálytalanságokat.
 

Egy adatkészlet figyelmen kívül hagyott szeletei pontatlan lokalizáláshoz vezethetnek
annak következtében, hogy nem használnak minden elérhető rúdmarker-információt a
lokalizáláshoz. A felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy a lehető legtöbb szeletet
lokalizálja oly módon, hogy minden szelet lokalizálási pontossága a lehető legnagyobb
legyen. Csak azokat a szeleteket hagyja figyelmen kívül, amelyek manuálisan nem
lokalizálhatók.

Egyedüli szeletek figyelmen kívül hagyása

Lépések

1. Válassza ki a szeletet a katalógus áttekintésben.

2.
Kattintson az Ignore gombra.
A lokalizálási eredmény frissítésre kerül, és a szeletek színe a katalógus áttekintésben pi-
rosról/sárgáról szürkére változik.

Több egymást követő (köztes) szelet figyelmen kívül hagyása

Lépések

1.

Nyomja meg a billentyűzet SHIFT billentyűjét, és válassza ki az első figyelmen kívül ha-
gyandó szeletet.
A SHIFT billentyűt lenyomva tartva válasszon ki egy másik figyelmen kívül hagyandó sze-
letet.

2.

Kattintson az Ignore gombra. A kiválasztott szeletek és minden, közöttük lévő szelet fi-
gyelmen kívül lesz hagyva a lokalizálás során.
A lokalizálási eredmény frissítésre kerül, és a szeletek színe a katalógus áttekintésben pi-
rosról/sárgáról szürkére változik.

A lokalizálóeszköz hardvere

A lokalizálás csak megbízható hardverrel együtt lehetséges. Ha a lokalizálóeszköz hardvere
hibás - például a rudakban lévő buborékok miatt -, lokalizálás nem lesz lehetséges.

Lokalizálási funkciók
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7.3.1 Rúdmarkerek hozzáadása és pozicionálása

Ha rúdmarkereket adnak hozzá vagy pozicionálnak

A szelethez manuálisan hozzáadhat rúdmarkereket, ha a szoftver nem képes lokalizálni egy
szeletet amiatt, mert elégtelen számú rúdmarkert észleltek - pl. a rudakban lévő buborékok,
kedvezőtlen szkennelési paraméterek vagy T1/T2 súlyozás miatt.
A rúdmarkereket újrapozicionálhatja a kiválasztott képszeleten, ha a szeletet nem lehet lokalizálni
azok miatt a markerrudak miatt, amelyek helytelenül vagy pontatlanul lettek elhelyezve.

Markerek hozzáadása

Lépések

1. Válassza ki a kívánt szeletet a katalógus áttekintésben, és kattintson az Add New gomb-
ra.

2. Kattintson arra a szeletre, amelybe be szeretné illeszteni a rúdmarkert.

3. Kattintson a nagyított nézetbe a markerpozíció finombeállításához, ha szükséges.

4. Ezen a módon járjon el mindaddig, amíg a szükséges mennyiségű markerrúd hozzáadá-
sa meg nem történt.

MEGJEGYZÉS. Az Add New funkció nem működik elegendő számú marker hozzáadását
követően.
 

Rúdmarkerek elhelyezése

Lépések

1. Kattintson a Position gombra.

2. Tartsa lenyomva a bal egérgombot, és húzza a kiválasztott rúdmarkert a kívánt pozícióba.

A képszelet-lokalizálás megismétlése

Lépés

Miután manuálisan módosította a rúdmarkereket, kattintson a Localize gombra.

MEGJEGYZÉS. A szoftver megjelenít egy üzenetet a funkciók területének alján, amely
tájékoztatja arról, hogy szükség van-e lokalizálásra.
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8 SZTEREOTAXIÁS
LOKALIZÁLÓESZKÖZÖK

8.1 Rúdmarker-geometriák
Áttekintés

Általános információk

A kiválasztott sztereotaxiás lokalizálóeszköz típusától (lásd: 110. old.), valamint a szkennelés
modalitásától és tájolásától függően, a rúdmarkerek száma és geometriája különböző lehet.
Az ebben a fejezetben található táblázatok információt nyújtanak lokalizálóeszközének rúdmarker-
geometriájára vonatkozóan.

SZTEREOTAXIÁS LOKALIZÁLÓESZKÖZÖK
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8.1.1 Brainlab lokalizálóeszköz

Brainlab CT/röntgen lokalizálóeszköz

Szkennelés modalitása/tájo-
lása

Rúdmarker-geometria

CT/axiális

Rúdmarker-geometriák
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8.1.2 Leksell lokalizálóeszközök

Leksell MR/CT koordináta indikátorok

Szkennelés modalitása/tájo-
lása

Rúdmarker-geometria

MR/koronális

MR/szagittális

MR/axiális (magában foglalja
a hátlapot)

MR/axiális (hátlap nélkül)

CT/axiális
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8.1.3 Radionics lokalizálóeszközök

Radionics BRW-LR

Szkennelés modalitása/tájo-
lása

Rúdmarker-geometria

CT/axiális

Radionics UCLF/Luminant

Szkennelés modalitása/tájo-
lása

Rúdmarker-geometria

CT és MR/axiális

MR/koronális

MR/szagittális

Rúdmarker-geometriák
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Radionics MRIA-2-LF

Szkennelés modalitása/tájo-
lása

Rúdmarker-geometria

MR/axiális

MR/koronális

MR/szagittális

SZTEREOTAXIÁS LOKALIZÁLÓESZKÖZÖK
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8.1.4 Fischer lokalizálóeszközök

Fischer A vált.

Szkennelés modalitása/tájo-
lása

Rúdmarker-geometria

CT/axiális („upmount” irány - a
körív a fej felett van)

CT/axiális („downmount” irány
- a körív a fej alatt van)

Fischer O vált.

Szkennelés modalitása/tájo-
lása

Rúdmarker-geometria

CT/axiális („downmount” irány
- a körív a fej alatt van)

Fischer U vált.

Szkennelés modalitása/tájo-
lása

Rúdmarker-geometria

CT és MR/axiális (magában
foglalja az előlapot)

Rúdmarker-geometriák
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Szkennelés modalitása/tájo-
lása

Rúdmarker-geometria

CT és MR/axiális (előlap nél-
kül)
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9 TÁMOGATOTT
ÍVRENDSZEREK

9.1 Brainlab sztereotaxiás rendszer
Ívrendszer-beállítások

Általános információk

Az iPlan által támogatott S1, S2, S3, S5 és S6 tartományskála az ívrendszer mechanikai
korlátozásainak megfelelően van korlátozva.
A sebésznek biztosítania kell a rögzítési mechanizmusok mechanikai stabilitását.
A skáláknak csak a táblázatban megadott tartományokban való használatát javasoljuk. Ha
nagyobb tartományra lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Brainlab ügyfélszolgálatával. 

Ajánlott tartományok

Skála Hely Tartomány

S1 Millimetrikus vonalzó, a
fejgyűrűre felszerelve

65P – 90A [mm] a bal oldali laterális rögzítéshez
90P – 65A [mm] a jobb oldali laterális rögzítéshez
90R – 65L [mm] frontális rögzítéshez

S2 Millimetrikus cső
5R – 90L [mm] a bal oldali laterális rögzítéshez
90L – 5R [mm] a jobb oldali laterális rögzítéshez
5P – 90A [mm] frontális rögzítéshez

S3 Függőleges Z-rúd 0 – 85 mm

S5 Ívszög 22° – 120°

S6 Gyűrű szöge 0° – 360°

MEGJEGYZÉS. Az alkalmazandó tartományskálákat korlátozhatja a páciens feje vagy más
ívrendszer-alkotóelemek, pl. karbonrostoszlopok.
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Rögzítési opciók

Opció Illusztráció

Bal oldali laterális

Frontális

Jobb oldali laterális

MEGJEGYZÉS. A Brainlab sztereotaxiás ív beállításával kapcsolatos további információkat a
Sztereotaxiás ív klinikai felhasználói kézikönyvében talál.
 

Mivel a Brainlab lokalizálóeszköz többcélú eszköz, amelyet más alkalmazásokkal együtt is
használnak, pl. sugársebészethez, az ívtartomány és a lokalizálóeszköz tartománya
különbözik. Emiatt lokalizálható területen tervezett célpontok esetleg nem érhetők el a
Brainlab sztereotaxiás ívvel. Kérjük, ellenőrizze, hogy a célpont az ívtartományon belül
van-e. A lokalizálóeszközt úgy kell felszerelni, hogy a célpont elérhető legyen, azaz
körülbelül 0 - 80 mm-rel a lokalizálóeszköz alaplemeze fölé.

Brainlab sztereotaxiás rendszer
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9.2 Elekta Leksell mikrosztereotaxiás rendszerek
Áttekintés

Általános információk

Az iPlan az alábbiakat támogatja:
• a Leksell standard sztereotaxiás ívet;
• a Leksell G-Frame Headringgel szerelt Leksell többcélú sztereotaxiás ívet. 

MEGJEGYZÉS. A Leksell többcélú sztereotaxiás ív alapértelmezetten aktiválva van. Ha inkább a
Leksell standard sztereotaxiás ívet szeretné használni, vegye fel a kapcsolatot a Brainlab
ügyfélszolgálatával.
 

Leksell G-Frame Headringgel

A G-Frame Headringgel úgy kell a páciens fejére feltenni, hogy a kivehető frontális darab (a keret
elülső része) a páciens fejének elülső része felé nézzen.
Más tájolásokat az iPlan nem támogat.

TÁMOGATOTT ÍVRENDSZEREK
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9.2.1 Leksell standard sztereotaxiás ív

Általános információk

A standard sztereotaxiás ívet mindig úgy kell felszerelni, hogy az ív bevésett X-skálája a keret
jobb oldala, így a páciens fejének jobb oldala felé mutasson. Ennek a rögzítési helyzetnek az
illusztrációja a táblázatban található.
A standard sztereotaxiás ívnek az iPlan által támogatott egyetlen rögzítési helyzete a jobb oldali
laterális helyzet. Más rögzítési helyzeteket az iPlan nem támogat.
Bár mechanikusan lehetséges az ív fordított felszerelése (a bevésett X-skála a keret bal oldala
felé néz úgy, hogy az ív X-skálája illeszkedik a keret X-skálájához), és bizonyos esetekben
előnyös, az iPlan nem támogatja ezt az opciót.
További információkat az ív gyártójának kézikönyvében talál.

Leksell standard rögzítés

Opció Illusztráció

Jobb oldali laterális
(X/Y-skála, lásd a nyilat)

Elekta Leksell mikrosztereotaxiás rendszerek
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9.2.2 Leksell többcélú sztereotaxiás ív

Ajánlott tartományok

Skála Tartomány

X 40 - 160 mm

Y 25 - 175 mm

Z 65 - 160 mm

Ívszög 0° – 167°

Gyűrű szöge 0° – 360°

A rögzítési helyzetekről

A Leksell többcélú sztereotaxiás ív rögzítési helyzete az ívnek az az oldala, ahol az X- és Y-skála
leolvasható.
A jobb oldali laterális helyzetben például (lásd a táblázatot) a skálák a keret jobb oldala felé, illetve
a páciens feje felé néznek.

Position Megjegyzés

Elülső szagittális Az ív Y-skálája megfelel a keret Y-skálájának.
Ezért az Y-értéket le kell olvasni az elülső szagittális és a hátsó
szagittális rögzítésekhez. Hátsó szagittális

Bal oldali laterális Az ív X-skálája megfelel a keret X-skálájának.
Ezért az X-értéket le kell olvasni a bal oldali laterális és a jobb
oldali laterális rögzítésekhez.Jobb oldali laterális

Leksell többcélú rögzítési opciók

Opció Illusztráció

Bal oldali laterális
(X/Y-skála, lásd a nyilat)

Jobb oldali laterális
(X/Y-skála, lásd a nyilat)

TÁMOGATOTT ÍVRENDSZEREK
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Opció Illusztráció

Elülső szagittális
(X/Y-skála, lásd a nyilat)

Hátsó szagittális
(X/Y-skála, lásd a nyilat)

Radionics CRW ASL ívrendszer
Ívrendszer-beállítások

Ajánlott ívtartományok

Skála Tartomány

A-P -100 - 100 mm

Laterális -100 - 100 mm

Függőleges -67 - 65 mm

Ívszög 60°...0°...60°

Gyűrű szöge -30°...90°...-30°

Rögzítési opciók

Opció Illusztráció

Elülső vagy hátsó vizsgálófej-
hordozó (a trunion gyűrűk bal-
ról-jobbra helyzetben vannak)

Elekta Leksell mikrosztereotaxiás rendszerek
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Opció Illusztráció

Bal oldali laterális vagy jobb
oldali laterális vizsgálófej-hor-
dozó (a trunion gyűrűk elölről-
hátra helyzetben vannak)

TÁMOGATOTT ÍVRENDSZEREK
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9.3 Fischer Leibinger ívrendszer
Ívrendszer-tartományok

Általános információk

Az iPlan lehetővé tesz mechanikai korlátozásokat, és biztosítja a Fischer Leibinger ZD ívrendszer
általános stabilitását a skálák állítható tartományának korlátozásával. 
A beállítások támogatott tartománya ezért az ívrendszerhez képest korlátozva van. Az iPlan
támogatja a táblázatban megjelölt tartományokat. 
Ha szélesebb tartományra lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Brainlabbal.

Ajánlott tartományok

Skála Hely Tartomány

A1 Derékszögű dobtengely 0 - 65 mm

A2 Derékszögű dobtengely 20 - 0 mm

B1 Rögzítősín 0 - 75 mm

B2 Rögzítősín 75 - 0 mm

C Derékszögű dob 0 - 105 mm

D1 Dobtengely 0° – 360°

E Ív 20° – 110°

Fischer Leibinger ívrendszer
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9.3.1 Ívrendszer-beállítások: „Upmount” tájolás

Ívbeállítási modul skálája

A következő táblázat a sztereotaxiás koordinátatengelyek és az ívbeállítási modulok (skálák)
közötti kapcsolatot mutatja az „upmount” tájolás esetében:

A ZD ív helyzete a
fejgyűrűn

Sztereotaxiás koordinátaten-
gelyek

A ZD-beállítási modul megfelelő ská-
lája

0°, elülső
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A1 (A2)

90°, jobb oldali late-
rális

+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B1 (B2)

180°, hátsó
+X (-X)
+Y (-Y)

B1 (B2)
A2 (A1)

270°, bal oldali late-
rális

+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B2 (B1)

Rögzítési opciók

Az alábbi táblázat az „upmount” tájolás opcióit mutatja:

Opció Illusztráció

270°, bal oldali laterális

90°, jobb oldali laterális

0°, elülső

TÁMOGATOTT ÍVRENDSZEREK
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Opció Illusztráció

180°, hátsó

Fischer Leibinger ívrendszer

134 Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



9.3.2 Ívrendszer-beállítások: „Downmount” tájolás

Ívbeállítási modul skálája

A következő táblázat a sztereotaxiás koordinátatengelyek és az ívbeállítási modulok (skálák)
közötti kapcsolatot mutatja a „downmount” tájolás esetében:

A ZD ív helyzete a
fejgyűrűn

Sztereotaxiás koordinátaten-
gelyek

A ZD-beállítási modul megfelelő ská-
lája

0°, elülső
+X (-X)
+Y (-Y)

B1 (B2)
A1 (A2)

90°, jobb oldali late-
rális

+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B2 (B1)

180°, hátsó
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A2 (A1)

270°, bal oldali late-
rális

+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B1 (B2)

Rögzítési opciók

Az alábbi táblázat a „downmount” tájolás opcióit mutatja:

Opció Illusztráció

270°, bal oldali laterális

90°, jobb oldali laterális

0°, elülső

TÁMOGATOTT ÍVRENDSZEREK
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Opció Illusztráció

180°, hátsó

Fischer Leibinger ívrendszer
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10 AC/PC LOKALIZÁLÁS
10.1 Bevezetés
Áttekintés

Általános információk

Az AC/PC lokalizálásban definiálhatja az AC/PC rendszert, amelyet a következők határoznak
meg:
• a közép-szagittális sík;
• azok a pozíciók, amelyeknél a commissura anterior (AC) és a commissura posterior (PC)

metszi a közép-szagittális síkot.

Mikor van szükség AC/PC lokalizálásra?

AC/PC lokalizálás szükséges az alábbiakhoz:
• pácienstájolás, amelyet a rekonstruált nézetek (pl. axiális, koronális és szagittális)

összehangolására használnak minden jövőbeli tervezőfeladatban;
• meghatározható AC/PC koordinátákon alapuló irányvonal-tervezés;
• a Schaltenbrand-Wahren atlasz képeinek és a páciensképeknek a megfeleltetése. 

AC/PC LOKALIZÁLÁS
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10.1.1 AC/PC lokalizálási funkciók

Fő képernyő

51. ábra 

Rendelkezésre álló funkciók

Funkció Magyarázat Lásd

Set AC/PC
System

Az AC/PC referenciarendszer meghatározása és összehangolá-
sa egy képállományban 139. old.

Discard AC/PC
System

Egy Ön által meghatározott AC/PC referenciarendszer eltávolítá-
sa 140. old.

Find AC Az AC pont megtalálása középpontba helyezésével a nézetben

140. old.
Find PC A PC pont megtalálása középpontba helyezésével a nézetben

Points visible Az AC és PC pontok megmutatása/elrejtése a képnézetekben

Planes visible Az AC/PC rendszersíkok megmutatása/elrejtése a képnézetek-
ben

Bevezetés
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10.2 AC/PC lokalizálás végzése
Az AC/PC rendszer meghatározása

Az AC/PC rendszer meghatározása

Lépések

1.

Kattintson a Slice and Image Set Selection gombra, és válassza ki azt a ké-
pállományt, amelyben elhelyezi az AC/PC rendszert.
MEGJEGYZÉS. Az AC/PC rendszert csak egy képállományban lehet meghatá-
rozni. Ha már AC/PC lokalizálást végzett, és ezt követően kiválaszt egy másik
egyesítetlen képállományt, amelyben lokalizálást szeretne végezni, a szoftver
megkérdezi, hogy szeretné-e törölni az előző AC/PC lokalizálást.
 

2.

Kattintson a Set AC/PC system elemre a funkciók területén. 
Az alapértelmezett AC/PC rendszer most megjelenik a képnézetekben (lásd: 139. old.),
és szükség szerint módosítható (140. old.).
MEGJEGYZÉS. Ha Ön korábban módosította az AC/PC rendszert, a módosított rendszer
jelenik meg, nem pedig az alapértelmezett.
 

A megjelenített AC/PC rendszer

③

① ②

③

②①

52. ábra 

AC/PC LOKALIZÁLÁS
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Sz. Magyarázat

① AC és PC pontok

② AC/PC rendszersíkok (zöld vonalak jelölik)

③ Az AC és PC pontok közötti távolság

Az AC/PC rendszer módosítása

Az AC/PC rendszer meghatározása után beállíthatja az AC/PC pontokat és síkokat a
képnézetekben az AC/PC rendszer újrapozicionálásához, amennyiben szükséges.

Lépések

1.
Ügyeljen arra, hogy a Set AC/PC system gomb aktiválva legyen (sárgával jelölve).
MEGJEGYZÉS. Ha deaktiválja a Set AC/PC system gombot, az AC/PC rendszer továb-
bra is látható lesz a képnézetekben, azonban nem lehet újrapozicionálni.
 

2.

Tegye az egérmutatót az AC/PC rendszerre valamelyik képnézetben.
Az egérmutató elhelyezése alapján az AC/PC rendszernek az a része, amelyik beállítha-
tó, sárgán jelenik meg. Az egérmutató azt a beállítást is jelzi, amelyik elérhető (forgatás
és átfordítás).

3.

Kattintson az egérmutatóval, és húzza az AC/PC rendszert annak újrapozicionálásához.
Különböző beállítások lehetségesek. Például beállíthatja a síkokat a forgatásukkal (az
egér szimbólum ívelt nyílként jelenik meg), vagy a sík felfelé, lefelé, balra vagy jobbra hú-
zásával (az egér szimbólum egyenes nyílként jelenik meg).
A referenciarendszer beállításakor:
• a képnézetek tájolása a beállított AC/PC rendszer helyzetének megfelelően módosul;
• az AC/PC távolság a funkciók területén frissül.

Megtekintési opciók

Opciók

Kattintson a Find AC gombra a nézet központjának újrabeállításához az AC pontra.

Kattintson a Find PC gombra a nézet központjának újrabeállításához a PC pontra.

Az AC és PC pontnak a képnézetekben történő megjelenítéséhez/elrejtéséhez aktiválja/deakti-
válja a Points visible jelölőnégyzetet.

Az AC/PC rendszersíkoknak a képnézetekben történő megjelenítéséhez/elrejtéséhez aktiválja/
deaktiválja a Planes visible jelölőnégyzetet.
MEGJEGYZÉS. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a Set AC/PC system gomb ki van
kapcsolva. Ha a Set AC/PC system gomb aktiválva van, a síkok mindig láthatók.
 

Az AC/PC rendszer törlése

Lépés

Kattintson a Discard AC/PC rendszer gombra.
A képnézetek visszaállnak az eredeti szkennelési tájolásra.

AC/PC lokalizálás végzése
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11 REGISZTRÁCIÓS PONTOK
TERVEZÉSE

11.1 Bevezetés
Áttekintés

Általános információk

A Registration Points tervezőfeladatban regisztrációs pontokat tervezhet, hogy a későbbiekben
marker alapú képfúziót és azt követő páciensregisztrációt hajtson végre a Brainlab cranial/ENT
navigációs program használatával. 
Manuálisan hozzáadhat pontokat a kiválasztott képállományokhoz vagy automatikus marker
keresést végezhet a szkennelt képekben már jelenlévő regisztrációs markerek érzékeléséhez.

Regisztrációs ponttípusok

A következő típusú regisztrációs pontokat lehet tervezni:
• Iránypontok: Anatómiai vagy mesterséges (pl. rögzítősínek, nasion, csavarimplantátumok stb.).
• Fánk markerek: a képállományban látható fánk alakú markerek.
• Gömb markerek: a képállományban látható gömb alakú markerek.

Regisztrációs markerek elhelyezése

A markerek/iránypontok regisztrálásának navigálás közben történő optimalizálása érdekében
győződjön meg arról, hogy a markereket az alábbi útmutatások szerint helyezik el a páciensre:
• Ne tegye túl közel egymáshoz a markereket, inkább ossza szét ezeket a fejen.
• Ne szimmetrikusan helyezze el a markereket (pl. ne tegye ezeket egy vonalba vagy

szimmetrikus alakzatba).
• Kerülje az olyan részeket, ahol laza a bőr (hogy elkerülje a marker elmozdulását a bőrön).

REGISZTRÁCIÓS PONTOK TERVEZÉSE
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11.1.1 Regisztrációs pont funkciók

Fő képernyő

53. ábra 

A funkciók áttekintése

Funkció Magyarázat Lásd

Marker Type

Válassza ki a regisztrációs pontot, amit szeretne megtervezni:
143. old.

• Landmark: adja meg manuálisan.

• Donut Marker: a program egy félautomatikus keresési mód-
szert használ a fánk alakú markerek érzékelésére, ha vannak
ilyenek a képállományban.

145. old.

• Sphere Marker: a program automatikusan érzékeli a gömb ala-
kú markereket, ha vannak ilyenek a képállományban. 149. old.

Auto-Detect Gömb markerek automatikus érzékelése. 149. old.

Parameters... A paraméterek meghatározása az automatikus markerérzékelés-
hez (csak gömb markerek esetén áll rendelkezésre). 147. old.

Listamező
A képállományhoz hozzáadott regisztrációs pontokat sorolja fel.
Itt módosítható a regisztrációs pontok láthatósága, színe és tulaj-
donságai.

154. old.

New Point... Regisztrációs pontok kézi hozzáadása a képállományhoz. 143. old.

Remove Regisztrációs pontok eltávolítása a képállományból. 151. old.

Position A regisztrációs pontok pozíciójának módosítása a képállomány-
ban. 151. old.

Bevezetés
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11.2 Pontok tervezése
Iránypontok hozzáadása manuálisan

Általános információk

Ez a fejezet leírja, hogyan lehet új regisztrációs pontokat kézileg hozzáadni a jelenlegi
képszelethez. Ez a funkció mesterséges vagy anatómiai iránypontok megadására használható a
páciensen.

Iránypontok hozzáadása

Lépések

1. A Marker Type legördülő listából válassza ki a Landmark lehetőséget.

2. Kattintson a New Point... gombra a Properties párbeszédablak megnyitásához (lásd: 67.
old.).

3.
A Name mezőben adja meg a pont nevét.
MEGJEGYZÉS. Ha nem nevezi el a pontot, akkor Landmark néven hozzáadódik a listá-
hoz, és a soron következő számot kapja.
 

4. Kattintson a Select Color lapra, és válasszon színt az új pontnak.

5. Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez, valamint az új pont hozzáadá-
sához a funkciók területén lévő listához.

6. Helyezze el a pontot úgy, hogy közvetlenül rákattint a kívánt területre a 2D vagy 3D néze-
tekben.

Ne feledje el ellenőrizni a tervezett iránypontokat a 2D nézetekben.

Megjelenített iránypontok

A listáról kiválasztott iránypont bekarikázva jelenik meg a képnézetekben.

REGISZTRÁCIÓS PONTOK TERVEZÉSE
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54. ábra 

Pontok tervezése
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11.2.1 Fánk markerek meghatározása

Általános információk

Ez a fejezet azt írja le, hogy hogyan lehet érzékelni azokat a fánk markereket, amelyek a
szkennelés előtt kerültek csatolásra a pácienshez és ezért láthatók a képállományban.
A fánk markerek multimodális referenciamarkerek a képvezérelt sebészeti eljárások számára, pl.
az „IZI Medical Products” által gyártott, vagy ugyanilyen formájú és méretű egyéb markerek.
Rendelkezésre áll egy félautomata érzékelési funkció, így ha a marker középpontja közelében
kattint, a program közvetlenül a középpontba helyezi a pontot.

Fánk markerek hozzáadásának módja

Lépések

1. A Marker Type legördülő listából válassza ki a Donut Marker lehetőséget. 

2. Kattintson a New Point... gombra a Properties párbeszédablak megnyitásához (lásd: 67.
old.).

3.
A Name mezőben adja meg a pont nevét.
MEGJEGYZÉS. Ha nem nevezi el a pontot, akkor Donut Marker néven hozzáadódik a
listához, és a soron következő számot kapja.
 

4. Kattintson a Select Color lapra, és válasszon színt az új pontnak.

5. Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez, valamint az új pont hozzáadá-
sához a funkciók területén lévő listához.

6. Kattintson a fánk markerre a 2D vagy 3D nézetben. A pont automatikusan a fánk marker
középpontjába ugrik.

Ne feledje el ellenőrizni a tervezett fánk markereket a 2D nézetekben.

REGISZTRÁCIÓS PONTOK TERVEZÉSE
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Megjelenített fánk markerek

A listáról kiválasztott fánk marker bekarikázva jelenik meg a képnézetekben.

55. ábra 

Középre igazított fánk markerek

Használja az axial, koronális és szagittális nézeteket annak ellenőrzésére, hogy a pont a fánk
marker középpontjában van.

① ②

56. ábra 

Sz. Magyarázat

① Példa fánk markerben középre igazított pontra 2D nézetben.

② Illusztrált példa fánk markerben középre igazított pontra.

MEGJEGYZÉS. Manuálisan pozicionálhatja a fánk markereket (lásd: 151. old.), ha szeretné
finomhangolni a pozíciót.
 

Pontok tervezése
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11.2.2 Érzékelési paraméterek meghatározása gömb markerek esetén

Általános információk

Ha automatikus markerérzékelést kíván végrehajtani (lásd: 149. old.) gömb markerek esetén, a
Parameters funkció lehetővé teszi az érzékeléshez szükséges küszöb- és pontossági értékek
testreszabását. 
Ez a funkció hasznos például annak megakadályozásához, hogy a gömb markerekkel megegyező
sűrűségű csontszerkezeteket regisztrációs pontként érzékelje és jelenítse meg a
képállományban.
MEGJEGYZÉS. A Parameters gomb csak akkor van engedélyezve, ha kiválasztotta a Sphere
Marker lehetőséget a funkciók területén lévő legördülő listából.
 

A paraméterekről

Paraméter Magyarázat

Threshold

Meghatározza, hogy a program mennyire egyérteműen tudja megkülön-
böztetni a szkennelési képeken lévő gömb markereket a normál sejtektől
vagy a csontszövettől. Ha megfelelő küszöb van beállítva, a markereket fe-
hér gömbként érzékeli.
CT markerek
• A denzitás információ nemzetközi Hounsfield mértékegységben van kife-

jezve
• Az ajánlott tartomány 1 200 - 1 800

MR markerek
• A denzitás információ szürkeárnyalat értékben van kifejezve
• Az ajánlott tartomány a képállománytól és a szkenner gyártójától függ

MEGJEGYZÉS. Ezeket a beállításokat csak akkor kell módosítani, ha nem
lehet érzékelni gömb markert.
 

Tolerance 

Meghatározza, hogy a gömb marker formája mennyire térhet el az alapér-
telmezett értéktől, hogy még érzékelhető legyen.
• Alacsonyabb tűréshatár esetén a gömb alakú objektumokat érzékeli
• Magasabb tűréshatár esetén az elliptikusabb formájú objektumokat érzé-

keli
MEGJEGYZÉS. Alapértelmezésként közepes tűréshatás van beállítva a
programban.
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Paraméterek megadása

57. ábra 

Lépések

1. Kattintson a Parameters... gombra a funkciók területén a Parameters párbeszédablak
megnyitásához.

2.

Szükség szerint módosítsa a küszöbértékeket, és használja a Tolerance csúszkasávot a
tűréshatár beállításához.
MEGJEGYZÉS. Ha meghatároz egy küszöbértéket, az csak az aktuális munkamenetre
lesz érvényes. Ha azt szeretné, hogy a megadott érték érvényes legyen minden iPlan
munkamenetre, deaktiválja az Initialize with estimated threshold jelölőnégyzetet. Ha az
Initialize with estimated threshold jelölőnégyzet bejelölve marad, a program a követke-
ző indításakor automatikusan kiszámítja az értéket.
 

3. Kattintson az OK gombra az értékek alkalmazásához a tervben lévő összes képállomány-
ra.

Pontok tervezése
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11.2.3 Gömb markerek automatikus érzékelése

Általános információk

Ez a fejezet azt írja le, hogy hogyan lehet automatikusan érzékelni azokat a gömb markereket,
amelyek a szkennelés előtt kerültek csatolásra a pácienshez és ezért már jelen vannak a
képállományban.

Markerek érzékelése

Lépések

1. A Marker Type legördülő listából válassza ki a Sphere Marker lehetőséget.

2. Ha szükséges, módosítsa az érzékelési paramétereket (lásd 147. old.).

3.

A gömb markerek automatikus érzékeléséhez és megjelenítéséhez kattintson az Auto-
Detect gombra.
Az összes érzékelt gömb markert megjeleníti a képnézetekben, és hozzáadja a funkciók
területén lévő listához, a Sphere Marker alatt.

Ne feledje el ellenőrizni az automatikusan érzékelt markereket a 2D nézetekben.

Ha nem érzékel gömb markert

Ha nem érzékeli automatikusan a gömb markereket, ez a következőket jelentheti:
• Nem kerültek gömb markerek hozzácsatolásra a pácienshez szkennelés előtt
• Módosítani kell az érzékelési paramétereket

MEGJEGYZÉS. Előfordulhat, hogy más szerkezeteket érzékelt gömb markerként. Ezért amikor
befejeződött az automatikus érzékelés, ellenőrizze a markereket és távolítsa el azokat, amelyeket
tévesen érzékelt.
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Megjelenített gömb markerek

A listáról kiválasztott gömb marker bekarikázva jelenik meg a képnézetekben.

58. ábra 

Középre igazított gömb markerek

Használhat axiális, koronális és szagittális nézetet az érzékelt gömb markerek vizuális
ellenőrzéséhez.

① ②

59. ábra 

Sz. Magyarázat

① Példa gömb markerben középre igazított pontra 2D nézetben.

② Illusztrált példa gömb markerben középre igazított pontra.

MEGJEGYZÉS. Manuálisan pozicionálhatja a gömb markereket (lásd: 143. old.), ha például
azokat nem lehet automatikusan érzékelni, vagy nem megfelelően vannak elhelyezve.
 

Pontok tervezése
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11.2.4 További funkciók

Regisztrációs pontok elhelyezésének menete más képállományokban

Ha marker alapú képfúziót kíván végrehajtani (lásd: 166. old.), akkor ki kell választania egy másik
képállományt, és a korábban leírt módon el kell helyeznie a regisztrációs pontokat.

Lépések

1.

Kattintson a Slice and Image Set Selection gombra, és válassza ki a kívánt
képállományt a Set Selection párbeszédablakban.
MEGJEGYZÉS. Válasszon ki egy szeletet, amely az első halmazhoz hasonló
részletességgel jelenik meg, hogy könnyen elhelyezhesse a regisztrációs
pontok második sorát a hasonló anatómiai szerkezetekre.
 

2. Kattintson az OK gombra választása megerősítéséhez és a párbeszédablak bezárásá-
hoz.

3. Adjon hozzá regisztrációs pontokat a képszelethez (az iránypontokat lásd a 143. old., a
fánk markereket a 145. old., a gömb markereket pedig a 147. old.).

Pontok eltávolítása

Lépések

1. Válassza ki a megnevezett pontot a listáról.

2. Kattintson a Remove gombra.

Pontok elhelyezése

Lépések

1. Kattintson a Position gombra.

2.
• Válassza ki az egérmutatóval a kép megfelelő pontját és húzza a pontot a kívánt pozíci-

óba, vagy
• Kattintson a képnézet kívánt helyére.

Pontok megkeresése

Lépés

Válassza ki a pontot a listáról, és kattintson a nagyítóüveg ikonra (a Position gombtól
jobbra).
A pont a nézet közepén jelenik meg.

REGISZTRÁCIÓS PONTOK TERVEZÉSE
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Pontok tervezése
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12 KÉPFÚZIÓ
12.1 Bevezetés
Áttekintés

Általános információk

Az Image Fusion lehetővé teszi azonos vagy eltérő modalitású (CT, MR, PET, SPECT) két vagy
több képállomány egyesítését. 
Két képállomány egyesítése után, az egyik képállományban megadott minden tervezett tartalom
(például objektumok és pályagörbék) látható lesz a másik képállományban is.

A képfúzió típusai

A fúzió típusa Magyarázat

Automatikus Képek egyesítése a két képállomány közös struktúrái alapján, köl-
csönös információs algoritmus felhasználásával

Referenciakeret
Az ugyanazon képfelvételi munkamenet alatt felvett képállományok
automatikusan egyesülnek a „Referenciakeret” DICOM címke alap-
ján

Kézi Lehetővé teszi két képállomány kézi egymásra igazítását az egérmu-
tatóval

Regisztrációs pont A képekben meghatározott regisztrációs markerpárok alapján egye-
síti a képeket

Térfogatmérési adatok Képállományok egyesítése azonos képállomány térfogat-paraméte-
rek alapján

KÉPFÚZIÓ
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12.1.1 Képfúzió funkciók

Fő képernyő

60. ábra 

A funkciók áttekintése

Funkció Magyarázat Lásd

Listamező Felsorolja a fúzióhoz rendelkezésre álló képpárokat 155. old.

New Pair... Új képfúziós párok megadása vagy létező képfúziós párok
módosítása 155. old.

Reset
Képfúzió visszaállítása oly módon, hogy a képállomány-pozí-
ciók a szkenner által meghatározott kezdeti pozíciókba legye-
nek visszaállítva

161. old.

Csúszkasáv A képpár kék/sárga színátfedésének módosítása 157. old.

Coarse Kézi fuzionálás elvégzése durva beállítások segítségével 164. old.

Fine Kézi fuzionálás elvégzése finom beállítások segítségével 165. old.

Auto Fusion Automatikus fúzió indítása 161. old.

Modify ROI... Az algoritmus által használandó vizsgált terület kiválasztása a
legjobb automatikus képfúziós eredmény elérésére 159. old.

Show Fusion ROI Keret megjelenítése a képnézetekben, amelyen a megadott
vizsgált terület látható 160. old.

Fuse Points A regisztrációs pontokon alapuló képfúzió aktiválása 166. old.

Alternatives Alternatív eredmények megjelenítése, ha regisztrációs ponto-
kon alapuló fúziót hajtott végre 166. old.

Bevezetés
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12.2 A fuzionálandó képek kiválasztása
Fúziós párok

Általános információk

Amikor belép az Image Fusion tervezőfeladatba, a fuzionáláshoz rendelkezésre álló képpárok a
funkciók területének lista nézetében láthatók.
• Ha egy képpár baloldalán levő jelölőnégyzet kékkel van bevonalkázva, ez azt jelzi, hogy a

képek már egyesítve vannak.
• Ha egy képpár baloldalán levő jelölőnégyzet szürkével van bevonalkázva, ez azt jelzi, hogy

képfúzió történt a „Referenciakeret” vagy a „Térfogatmérési adatok” alapján, és ezért a
következőket kell elvégezni:
- Vizuális ellenőrzés, és
- Megerősítés a pipára kattintva

MEGJEGYZÉS. Ha további információkat szeretne megtudni az alapértelmezett fúziós párok
műszaki hátteréről, vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal.
 

Fúziós párok módosítása

Az alapértelmezés szerint kiválasztott fúziós párok módosíthatók.

61. ábra 

Lépések

1. Kattintson a New Pair... gombra a funkciók területén a New Fusion Pair párbeszédablak
megnyitásához.

2. A First Image Set menüpontban válassza ki a képfúzióhoz alapként használandó igazítá-
si állományt.

3. A Second Image Set menüpontban válassza ki azt a képállományt, amelyet módosítani
kell, hogy a képfúzió során egyezzen az igazítási halmazzal.

4. Kattintson az OK gombra a kiválasztott képállományok megerősítéséhez.

KÉPFÚZIÓ
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Fúziós párok elérése

Ha a képállományok kombinálása nem lehetséges, vagy ha a kiválasztott képállományok már
egyesítve voltak, az OK gomb inaktívvá válik.
Ebben az esetben másik képpárt választhat az egyesítéshez, vagy használhatja a Reset funkciót
fúzió visszaállításához egy létező párhoz.

A fuzionálandó képek kiválasztása
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12.3 A képmegjelenítés optimalizálása
A képkontraszt beállítása

Általános információk

Segítségül a képállományok megkülönböztetéséhez:
• Az első képállomány kék színű
• A második képhalmaz sárga színű

A jobb összehasonlítás érdekében beállíthatja a kiválasztott képállományok fényerejét a funkciók
területén lévő csúszkasávval.

A fényesség beállítása

62. ábra 

Opciók

• A második képállomány (sárga) fényességének csökkentésére, húzza balra a csúszkasávot.
• Az első képállomány (kék) fényességének csökkentésére, húzza jobbra a csúszkasávot.

Ha egy bizonyos képállománynak csak a külső körvonalait akarja megjeleníteni, jelölje be a
megfelelő Edges jelölőnégyzetet.

Példa fúziós nézetre

① ②

63. ábra 

Sz. Magyarázat

① Standard sárga/kék megjelenítés

② Megjelenítés sárga színre bejelölt Edges jelölőnégyzettel
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12.3.1 Kép ablakozásának beállítása

Általános információk

Mindegyik képállományhoz (sárga és kék) egyénileg megadhatók speciális ablakozási beállítások.
Ezen beállítások módosítása lehetővé teszi a képállományok sokkal könnyebb
megkülönböztetését.

Az ablakozás módosítása

64. ábra 

Lépések

1. Kattintson az eszköztár Advanced Windowing funkciójára a Windowing
Blue és Windowing Amber lap megnyitásához.

2. Az itt leírtak szerint módosítsa az ablakozási beállításokat: 297. old.

3. Kattintson az OK gombra beállításainak alkalmazásához a kiválasztott képekre.

A képmegjelenítés optimalizálása
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12.4 Képfúzió végzése
A fúziós terület meghatározása

Általános információk

Ha belép az Image Fusion tervezőfeladatba, az alapértelmezettként beállított fúziós terület sok
esetben megfelelő lehet.
Automatikus fúzió végzése előtt azonban (lásd 161. old.) meg kell vizsgálni a fúzióhoz használt
képen a vizsgált területet, és ha szükséges, módosítani a Modify ROI... funkció segítségével.
Olyan vizsgált területet kell megadnia, amely elég nagy ahhoz, hogy a kezeléshez fontos minden
struktúrát magába foglaljon, ugyanakkor a kereten kívül hagyja az olyan struktúrákat, amelyek
nem fontosak. 
A program ezután referenciaként használja a fúzióhoz a megadott területet, a célterület
legnagyobb pontosságának eléréséhez.

A kereten belüli egyesített terület sokkal pontosabb lesz. A kereten kívüli területen azonban
az egyesítés kevésbé lesz pontos.

A fúziós vizsgált terület módosítása

①

65. ábra 

Lépések

1. Kattintson a Modify ROI... gombra a funkciók területén a Modify ROI párbeszédablak
megnyitásához.

2. Kattintson az eszköztár Adjust Fusion Region gombjára, és vigye az egér-
mutatót a keretre ① a képnézetben.

3. Úgy igazítsa a keretet, hogy az körülveszi a fúziós referenciaként használandó területet.

4. Kattintson az OK gombra a fúziós terület megerősítéséhez.
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A vizsgált terület megjelenítése

A képnézetekben megjeleníthető a meghatározott vizsgált terület.

①

66. ábra 

Lépés

Jelölje be a Show Fusion ROI jelölőnégyzetet a funkciók területén. A megadott vizsgált területet
körülvevő keret ① minden egyes képnézetben megjelenik.

MEGJEGYZÉS. A vizsgált terület csak a Modify ROI... funkció segítségével módosítható. 
 

Képfúzió végzése
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12.4.1 Automatikus fúzió

Általános információk

Amikor aktiválja az automatikus fúziót, a program egyesíti a kiválasztott képállományokat a
mindkét képállományra nézve közös anatómiai szerkezetek alapján.
A program áthelyezi és elforgatja a képállományt, amíg az a legpontosabban nem illeszkedik az
igazítási képállományhoz (First Image Set, amelyet a Fusion Creation párbeszédablakban
választott ki). A hasonlóság mértéke a kölcsönös információkon alapul és a képszeletek
fényességének változásai nem befolyásolják. Az automatikus képfúzió a legtöbb tetszőleges
képmodalitás kombinációhoz megfelelő.

Optimális eredmények elérése

A legjobb fúziós eredmények a következő módon érhetők el:
• Különböző modalitású képek egyesítésével
• Különböző kontraszttal rendelkező adathalmazok (pl. MR T1 és T2 súlyozott képek)

egyesítésével

A fúzió aktiválása

Lépések

1. Automatikus fúzió indítása előtt a Modify ROI... funkció segítségével adja meg azt a terü-
letet, ahol a legnagyobb fúziós pontosságra van szüksége.

2.
Kattintson az Auto Fusion gombra az automatikus képfúzió aktiválásához. 
A program elvégzi a képfúziót.

Fúzió visszaállítása

Lépés

Ha képeket egyesített, és szeretné visszaállítani a képeket a kezdeti szkenner koordinátarend-
szerbe, kattintson a Reset gombra.

Az automatikus fúzió megismétlése

Ha az elvégzett automatikus fúzió eredményei nem kielégítőek, vissza kell térnie a Modify
ROI... funkcióhoz, és módosítania kell a fúziós területet, hogy minden, a kezelés
szempontjából fontos struktúrát magába foglaljon.
MEGJEGYZÉS. Az automatikus fúzió eredményei oly módon is javíthatók, hogy előbb kézileg
egyesíti a képeket durva beállítások használatával.
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12.4.2 Referenciakeret-fúzió

Általános információk

Ha ugyanazon képfelvételi ülés alatt képpárok felvétele történik, az adatátvitel alatt a program
felismeri, hogy ezen képállományok a szkenner által létrehozott ugyanazon koordináta
rendszeren osztoznak, a „Referenciakeret” (FoR) DICOM címke alapján.
Miután az iPlan betöltötte ezeket az adatokat, a képállomány ideiglenesen fuzionál.

Referenciakeret-képpárok felismerése

①

67. ábra 
A referenciakeret által egyesített képpárok a lista nézetben jelennek meg a funkciók területén,
szürkével bevonalkázott jelölőnégyzettel ①.
Ez azt jelzi, hogy a képek egymásra vannak igazítva, de a pontosság még nincs megerősítve. A
képállományok felhasználása érdekében meg kell erősítenie a fúziót.

A referenciakeret-fúzió megerősítése

Lépések

1. Ellenőrizze a fúzió pontosságát a bal felső képnézeten lévő kézi nagyítóval (lásd: 167.
old.).

2.
Ha a pontosság kielégítő, kattintson a szürke pipára a fúzió ellenőrzéséhez.
A pipa kéken jelenik meg, jelezve, hogy a fúziót megerősítette.

Mielőtt kilépne az Image Fusion tervezőfeladatból, ellenőrizze a referenciakeret-fúziót.
Ellenkező esetben a képpárok nem fuzionálva jelennek meg a következő tervezési
lépésekben.

Képfúzió végzése
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12.4.3 Fúzió térfogatmérési adatokkal

Általános információk

Ha a képpároknak azonos térfogat-paramétereik vannak (a szkennelés dátuma, pixelméret,
mátrixméret, szeletszám, szeletpozíció stb.), a képfúzió feltételezi, hogy ezek a képállományok
felvétel ugyanazon képfelvételi ülés alatt történt és ezért egyazon koordináta rendszeren
osztoznak.
Az ilyen típusú képfúzió az utólag feldolgozott képek esetén szükséges, amikor az egyik
képállomány nem tartalmaz anatómiai iránypontokat, de ugyanolyan méretű és pozíciójú mint a
másik képállomány, és a „DICOM Referenciakeret” címke információ hiányzik.
Miután az iPlan betöltötte ezeket az adatokat, a képállományok ideiglenesen fuzionálnak. Ezután
a fúziót meg kell erősíteni.

Azonos térfogat-paraméterek felismerése

Annak felismerése érdekében, hogy a képpároknak azonos térfogat-paramétereik vannak-e, az
iPlan ellenőrzi a következő beállításokat, és ezeknek minden képállomány esetében
azonosaknak kell lenniük:
• A szkennelés dátuma
• Szeletek mérete
• Mátrixméret
• Pixelméret
• Tájolás
• Szelettávolság

MEGJEGYZÉS. A térfogatmérési képfúzió csak akkor megfelelő, ha az egyik adathalmaz nem
tartalmaz látható anatómiai szerkezeteket és ezért ezeket más adatokkal kell egyesíteni.
Szokásos esetekben, amikor mindkét képsorozat elég anatómiai irányponttal rendelkezik,
nincsenek ilyen korlátozások a szkennelés dátumára, a szeletek számára, a mátrix- és
pixelméretre, tájolásra és a szelettávolságra vonatkozóan.
 

Térfogatmérési fúziós párok felismerése és megerősítése

A térfogatmérési fúziós párok kezelése ugyanúgy történik, mint ahogy az a referenciakeret fúziós
párok esetében leírtuk. Ezen fúziós párok felismerésére és megerősítésére vonatkozó
információkért lásd: 162. old.

Mielőtt kilépne az Image Fusion tervezőfeladatból, ellenőrizze a térfogatmérési fúziót.
Ellenkező esetben a képpárok nem fuzionálva jelennek meg a következő tervezési
lépésekben.

KÉPFÚZIÓ
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12.4.4 Kézi fúzió

Általános információk

A kézi fúziós funkciók (Coarse és Fine) lehetővé teszik egy képfúzió elvégzését az egyik
képállománynak a másikhoz való igazításával az egérmutató segítségével. 

Képek egyesítése durva beállítások segítségével

①

②

②

68. ábra 

Lépések

1. A funkciók területének Manual Fusion részében kattintson a Coarse gombra.

2.

A képek egyeztetéséhez helyezze a sárga képet a kék képre a következő módon:
• A kép fel, le, balra vagy jobbra mozgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet kö-

zéppontjába, és addig húzza a kéz jellel ①, amíg nem sikerül megfelelően elhelyezni a
sárga képet.

• A kép forgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet szélére, és addig húzza a nyíl-
lal ellátott kéz jellel ②, amíg nem sikerül megfelelően elhelyezni a sárga képet.

Képfúzió végzése
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Képek egyesítése finombeállítások segítségével

① ②

69. ábra 

Lépések

1. A funkciók területének Manual Fusion részében kattintson a Fine gombra.

2. Helyezze az egérmutatót a kép határvonalára úgy, hogy az egérmutató nyíl alakú legyen.

3.

A képek egyeztetéséhez helyezze a sárga képet a kék képre a következő módon:
• A kép fel, le, balra vagy jobbra mozgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet szé-

lére (felső, alsó, bal vagy jobb), és kattintson a nyíl jellel ①, amíg a sárga képet megfe-
lelően el nem helyezte.

• A kép forgatásához helyezze az egérmutatót a képnézet sarkára, és kattintson a görbe
nyíl jellel ②, amíg a sárga képet megfelelően el nem helyezte.

KÉPFÚZIÓ
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12.4.5 Regisztrációs pontok fúziója

Általános információk

Ha meghatározta a regisztrációs pontokat (lásd 141. old.), ezen regisztrációs pontok alapján
végrehajthatja a képfúziót. A regisztrációs pontok lehetnek anatómiai iránypontok vagy MR vagy
CT referenciák.

Kezdés előtt

Ennek a funkciónak a használatához először be kell állítania legalább négy megfelelő markerpárt
minden egyesíteni kívánt képállományban (lásd: 141. old.).

Regisztrációs pontok fúziójának aktiválása

Lépés

Kattintson a Fuse Points gombra.
A program végrehajtja a regisztrációs pontokon alapuló képfúziót.

Alternatív regisztrációspont-fúzió

A regisztrációs pontok fúziója során a program kiszámítja az összes lehetséges regisztrációs
pont-fúziót, és automatikusan megjeleníti a legjobb eredményeket.
A kiszámított alternatív fúziós eredményeket az Alternatives gombra kattintva jelenítheti meg. 

A fúzió ellenőrzése

Mielőtt kilépne az Image Fusion tervezőfeladatból, ellenőrizze a regisztrációs pontok
fúzióját, és ha szükséges, javítsa manuálisan.

Képfúzió végzése
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12.5 Fúziós pontosság
Fúzió ellenőrzése

Általános információk

Miután egyesítette a képállományokat, a képfúzió pontosságának vizuális ellenőrzésére
használhatja a Távcső nézetet. Ez lehetővé teszi pl. egy daganat alakjának vagy méretének
egyidejű megtekintését két képállományon.

A képfúzió befejezése után, ellenőriznie kell a fúzió eredményeit, meggyőződve arról, hogy
a képek helyesen voltak párosítva.

Távcső nézet

①

②

70. ábra 

Sz. Magyarázat

① A kézilátcső ráhelyezi egy keretben a második (sárga) képállományt az első (kék) képál-
lományra.

② Az igazítási halmaz a kereten belül látható.

A fúzió ellenőrzésének módja

Lépések

1. Vigye az egeret a kézilátcső keretre és helyezze rá az ellenőrizendő területre.

2. Ellenőrizze a fúziót úgy, hogy fontos anatómiai iránypontokra húzza a kézilátcső területet
és összehasonlítja a két képállományt a keret széleinél.

Ellenőrzés az összeállítási beállítások felhasználásával

Használhatja a képnézetekben lévő Composing Options gombot is a fúzió ellenőrzésére. A
részleteket lásd: 83. old.

KÉPFÚZIÓ
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A fúzió kijavítása

Ha az Automatic Fusion vagy Registration Points Fusion eredményei nem kielégítőek,
manuálisan kijavíthatja a fúziót a következő módokon:
1. A képállomány beállításával a Coarse és Fine funkciók segítségével.
2. A fúziós terület módosításával (Modify ROI...).

A fúziós terület tárolásához mentenie kell a tervet az Image Fusion funkcióból való kilépés
előtt. Ez az információ nincs automatikusan elmentve, amikor átvált egy másik feladatra.

Képfúzió módosítása

Egy létező képfúzió módosításai a kezelési terv módosításaihoz vezethetnek. Az új fúzió
elfogadása előtt ne feledje el felülvizsgálni a kezelési tervet.

Fúziós pontosság
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13 OBJEKTUM
LÉTREHOZÁSA

13.1 Bevezetés
Áttekintés

Általános információk

Az Object Creation tervezőfeladatban körvonalazhatja a képállományban a vizsgált struktúrákat. 
Ez a feladat lehetővé teszi, hogy világosan megjelölje például egy daganat pozícióját, vagy egyéb
anatómiai szerkezeteket körvonalazzon a képállományban való jobb tájékozódás érdekében.

Általános objektum-létrehozási munkafolyamat

Munkafolyamat

1. Adjon hozzá egy objektumot a listához a funkciók területén (lásd: 172. old.).

2.

Válasszon ki egy objektumot a listáról, és hozza létre az objektumot (körvonalazza a
szerkezetet) a képállományban. A következő módszerek állnak rendelkezésre az objektu-
mok létrehozására:
• Kézi szegmentálás a Brush funkcióval (lásd: 175. old.)
• Félautomatikus szegmentálás a SmartBrush (lásd: 178. old.) vagy SeedBrush (lásd:

179. old.) funkcióval
• Auto Segmentation az iPlan alkalmazáshoz tartozó atlaszban található anatómiai

struktúrák alapján (agykéreg, kamrák, thalamus stb.) (lásd: 181. old.)
• Auto Segmentation a sáv küszöbölésével egyedi szerkezetek egyedi meghatározása

céljából, adott páciens anatómiájához (lásd: 184. old.)

3. Ha szükséges, készítse elő exportálásra a létrehozott objektumokat (lásd: 204. old.).
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13.1.1 Objektum-létrehozási funkciók

Fő képernyő

71. ábra 

A funkciók áttekintése

Funkció Magyarázat Lásd

Listamező Felsorolja a hozzáadott objektumokat. Itt módosítható az ob-
jektumok láthatósága, színe és tulajdonságai. 200. old.

New Object... Létrehoz egy objektumot a képállományban. 172. old.

Remove Töröl egy objektumot a képállományból. 203. old.

Auto Segmentati-
on...

A kiválasztott adatállománytól és a szegmentálni kívánt objek-
tumtól függően ez a funkció a következőket teszi lehetővé:
• objektumok szegmentálása egy meghatározott területen be-

lül küszöbbeállítások használatával, vagy
• az anatómiai atlaszon alapuló automatikus szegmentálás

aktiválása.

181. old.

Brush Size Az ecset méretének beállítása a Brush funkcióhoz. 175. old.

Contours Az objektumok körvonalának megjelenítése. 202. old.

Brush Objektumok kézi létrehozása egy ecsettel. 175. old.

Eraser A körvonalazott objektumterületek törlése. 203. old.

SmartBrush Objektumok létrehozása hasonló szürkeárnyalatos területek
alapján. 178. old.

SmartShaper A kiválasztott objektum kézi átalakítása. 191. old.

Auto Fill Az objektum automatikus kitöltése színnel. 202. old.

Interpolation Az objektum alakjának interpolálása a körvonalazott szeletek
között. 175. old.

Seedbrush...
Objektumok létrehozása hasonló szürkeárnyalatú területek
alapján, bizonyos területek képből történő belefoglalása és ki-
zárása révén.

179. old.

Bevezetés
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Funkció Magyarázat Lásd

Advanced Manipu-
lation...

Új objektumok létrehozása, amelyek már létrehozott objektu-
mokból lettek átalakítva. 193. old.
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13.2 Objektumok hozzáadása
Egyedüli objektumok hozzáadása

Általános információk

Mielőtt létrehozhatna egy objektumot, hozzá kell adnia egy objektumot a listához a funkciók
területén. Önálló objektum hozzáadása esetén kiválaszthat egy struktúrát, amelyet az iPlan
alkalmazásban található atlasz adatállománya tartalmaz (lásd: 181. old.), vagy kiválaszthat egy
standard anatómiai szerkezetet.

Single Object lap

72. ábra 

Egyedüli objektumok hozzáadása

Lépések

1. Kattintson a New Object... gombra a funkciók területén.

2.

• A Single Object lapon gépelje be az objektum nevét a Object Name mezőbe, vagy
• Válasszon ki egy objektumot a Structure Type listáról. Ha az objektumot, amelyet kivá-

laszt a listáról, tartalmazza a programban található atlasz-adatállomány, akkor végre
tud hajtani egy atlaszon alapuló automatikus szegmentálást.

MEGJEGYZÉS. Ha begépeli egy szerkezet nevének első néhány betűjét, a szerkezetlista
rendezése után a leginkább egyező bejegyzések kerülnek felülre. A struktúra a billentyű-
zet lefelé mutató nyílbillentyűjével választható ki.
 

3.

A Slice Distance legördülő listáról válassza ki a kívánt távolságot a képszeletek között.
Ezt felhasználhatja az objektum felbontásának beállítására, pl. úgy, hogy az objektumnak
nagyobb felbontása legyen, mint az eredeti képállománynak.
Az itt kiválasztott szelettávolság megfelel annak a képállománynak, amelyben először
kezdte el körvonalazni az objektumot.
MEGJEGYZÉS. Általában az image slice distance alapértelmezett beállítása elegendő
(lásd: 187. old.).
 

Objektumok hozzáadása
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Lépések

4.

Válassza ki az objektum igazítását: Patient Orientation vagy Original Slice Orientation.
Az itt kiválasztott objektumigazítás megfelel annak a képállománynak, amelyben először
kezdte el körvonalazni az objektumot.
MEGJEGYZÉS. Általában az Original Slice Orientation alapértelmezett beállítása ele-
gendő, kivéve ha egy egyénileg meghatározott tájolásban akarja körvonalazni az objektu-
mot.
 

5. Válasszon ki egy színt az objektumhoz. Az objektum átlátszóságának beállításához a
képnézetekben használja a csúszka sávját.

6.
Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és az új objektum hozzáadásá-
hoz a funkciók területén lévő listához.
Az objektum most már létrehozható a képnézetekben (lásd: 175. old.).
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13.2.1 Több objektum hozzáadása

Általános információk

A Multiple Objects lapon több olyan objektumot választhat ki, amelyek egy kezelési sablonhoz
tartoznak. Kiválaszthat például egy agyi kezelési sablont, amely a legfontosabb agystruktúrákat
tartalmazza.
Ha ezt követően automatikus szegmentálást végez, az iPlan a páciens adatállományban lévő
struktúrákat az atlasz adatállományban lévő ugyanilyen struktúrák alapján szegmentálja (lásd:
181. old.).

Több objektum hozzáadása

73. ábra 

Lépések

1. Kattintson a New Object... gombra a funkciók területén.

2. Válassza ki a kezelési sablont a Treatment Type listáról.

3. A Multiple Objects lapon válassza ki az objektumokat az Objects listáról, vagy kattint-
son a Select All gombra valamennyi objektum kiválasztásához.

4.

Válassza ki az objektum igazítását: Patient Orientation vagy Original Slice Orientation.
MEGJEGYZÉS. Általában az Original Slice Orientation alapértelmezett beállítása ele-
gendő, kivéve ha egy egyénileg meghatározott tájolásban akarja körvonalazni az objektu-
mot.
 

5.
Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és az új objektumok hozzáadá-
sához a funkciók területén lévő listához.
Az objektumok most már létrehozhatók a képnézetekben (lásd: 175. old.).

MEGJEGYZÉS. A Multiple Objects lapon a szelettávolság a legtöbb esetben a
képszelettávolság egy alapértelmezett értékére van beállítva. Csak a finomabb szerkezetekhez,
például az idegekhez, rendelnek hozzá kisebb szelettávolságot. Az egyes szerkezetek
alapértelmezett szelettávolságának értékét a Single Objects lapon tekintheti meg (lásd: 201.
old.).
 

Objektumok hozzáadása
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13.3 Objektumok létrehozása
Objektumok létrehozása a Brush funkcióval

Az objektuminterpoláció megértése

Ha a funkciók területén az Interpolation jelölőnégyzet be van jelölve, a rendszer elvégzi a két
nem szomszédos, látható szelethez Brush funkcióval hozzáadott voxeladatok szeletek közötti
interpolálását. 

① ③

②

74. ábra 

Sz. Elem

① Interpolált adatok

② Kiindulási szelet

③ Utolsó szelet

Az interpoláció csak abban a nézetben történik, amelyben elkezdte körvonalazni az objektumot.
Ha átkapcsol például egy axiális nézetről egy szagittális nézetre, az interpoláció deaktiválódik.
MEGJEGYZÉS. A rekonstruált nézetekben (ezek olyan képeket tartalmaznak, amelyeket eredeti
képszeletekből rekonstruáltak) létrehozott objektumok eltérnek azoktól az objektumoktól,
amelyeket eredeti szeletekben hoznak létre. A rekonstruált nézetekben interpolált képeket
használnak fel, amelyek lehet, hogy nem az elvárt módon mutatnak minden részletet (pl. a
szegélyek homályosak lehetnek).
 

MEGJEGYZÉS. Az interpoláció akkor a legjobb, ha átfedés van a körvonalazott szeletek között
(lásd: 175. old.).
 

Objektumok létrehozása

Lépések

1. Válasszon ki egy objektumot a listáról a funkciók területén.

2. Kattintson a Brush lehetőségre.
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Lépések

3.
Az ecset méretének meghatározására használja a Brush Size csúszkasávot.
MEGJEGYZÉS. Az ecset hozzávetőleges méretének megtekintéséhez vigye az egeret a
tervezési területre.
 

4. Használja az egérmutatót az objektum körvonalazására a képszeleten.

5.

Kattintson egy másik képszeletre, és körvonalazza az objektumot a második szeleten.
A program interpolációt használ az objektumok megjelenítésére a másik képszeleten a
nézet lapon, és 3D objektumok létrehozására 3D nézetekben.
A kicsi és/vagy vékony objektumokat finom szeletfelbontással kell létrehozni (lásd: 187.
old.).

Objektum a képnézetekben

Az alábbi kép egy objektumot ① jelenít meg, amely a Brush funkcióval lett létrehozva.

①

75. ábra 

Az Overview lapon ellenőrizze, hogy a Brush funkció által létrehozott objektum helyes-e.

A pipetta használata

A pipettafunkció lehetővé teszi egy objektum létrehozását vagy retusálását egy meghatározott
szürkeárnyalatos intervallum felhasználásával.

Lépések

1. Az ecset méretének meghatározására használja a Brush Size csúszkasávot.

2.

①
Aktiválásához kattintson a pipetta ikonjára ①, majd közvetlenül a né-
zetre.
A pixelértékeket a kezdeti ecsetkörön belül (az ecset mérete által
meghatározott módon) használják fel a körvonalazás alatt használt
érvényes pixelérték-intervallum meghatározásához.

Objektumok létrehozása
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Lépések

3.
Az objektum létrehozására használja a Brush gombot.
A Brush húzásával csak a meghatározott intervallumon belüli értékekkel rendelkező pixe-
leket körvonalazhatja.

Tippek vékony objektumok létrehozására

A vékony és/vagy kis objektumokat ajánlott a 4 Views vagy 8 Views lapon létrehozni, ahol
számos egymás utáni szeleten körvonalazhatja az objektumot, és ellenőrizheti a 3D objektumot
az Overview lapon. 
Az objektumot ezután szükség szerint ki lehet javítani az Overview vagy 4 Views lapon.
MEGJEGYZÉS. Előfordulhat, hogy a vékony és/vagy kis objektumokat nem lehet pontosan
megjeleníteni a 3D nézetben.
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13.3.1 Objektumok létrehozása a SmartBrush funkcióval

Általános információk

A SmartBrush egy képszegmentáló eszköz, amely speciális körvonalazó funkciókat kínál, pl.
hogy segítsen megkülönböztetni az egészséges szöveteket a daganatoktól. Amikor kiválaszt egy
körvonalazandó területet, a program automatikusan kitölti a kijelölt területhez hasonló
szürkeárnyalatú területeket. 
MEGJEGYZÉS. Akárcsak a Brush funkció, a SmartBrush funkció is automatikus interpolációt
használ, amikor objektumokat hoz létre (lásd: 175. old.).
 

Objektumok létrehozása

Lépések

1. Válasszon ki egy objektumot a listáról a funkciók területén.

2. Kattintson a SmartBrush lehetőségre.

3. Nagyítsa fel a vizsgált területet az algoritmushoz használt képinformációk csökkentésé-
hez.

4.

Az ecset méretének meghatározására használja a Brush Size csúszkasávot.
Az ecset hozzávetőleges méretének megtekintéséhez vigye az egeret a tervezési terület-
re.
MEGJEGYZÉS. A SmartBrush hatékonyabban működik egy kisebb ecsetmérettel.
 

5. Kattintson a körvonalazandó területre. Az objektum méretét az ecsetméret határozza
meg, amelyet az előző lépésben adott meg.

6.
Tartsa lenyomva a bal egérgombot, és húzza az egeret a szegmentálandó területekre.
A képen a körvonalazandó terület irányítása küszöböléssel történik. A küszöbintervallum
a húzási távolsággal együtt növekszik.

7. Ha szükséges, javítsa ki a körvonal széleit a Brush (lásd: 175. old.) és az Eraser (lásd:
203. old.) funkció segítségével.

8.

Kattintson egy másik képszeletre, és használja a SmartBrush funkciót az objektum szeg-
mentálására a második szeleten.
A program interpolációt használ az objektumok megjelenítésére a másik képszeleten a
nézet lapon, és 3D objektumok létrehozására 3D nézetekben.
MEGJEGYZÉS. A kicsi és/vagy vékony objektumokat finom szeletfelbontással kell létre-
hozni (lásd: 187. old.).
 

Az Overview lapon ellenőrizze, hogy a SmartBrush funkció által létrehozott objektum
helyes-e.
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178 Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



13.3.2 Objektumok létrehozása a SeedBrush funkcióval

Általános információk

A SeedBrush egy képszegmentáló eszköz, amely akárcsak a SmartBrush funkció, szegmentálja
a hasonló szürkeárnyalatos területeket egy kiválasztott területen. Miután szegmentált egy területet
a SeedBrush funkcióval, a szegmentálást további képszeletekre is alkalmazhatja. 
MEGJEGYZÉS. A képállományon belüli szegmentálási terület az egyes nézetekben (a nagyítási
tényezőtől függően) megjelenített területre és a megjelenített képnézetek számára korlátozódik
(például a 4 Views vagy 8 Views lapon).
 

Kezdés előtt

Szegmentálás előtt a SeedBrush használata segíthet optimalizálni az ablakozást, ha a
szegmentálandó terület szürkeárnyalatú szintje ugyanolyan, mint a szkennelt kép többi része,
vagy ha gyenge minőségű szkennelt képeket használ.

Lépések

1. Nyissa meg a SeedBrush párbeszédablakot (lásd alul), és kattintson a Windo-
wing gombra a párbeszédablakban.

2. Állítsa be a kép fényességét és a kontrasztot, hogy a körvonalazandó területek világosan
felismerhetők legyenek (lásd: 179. old.).

A Seedbrush aktiválása

76. ábra 

Lépések

1. Válasszon ki egy objektumot a listáról a funkciók területén.

2. Kattintson a SeedBrush... funkcióra a SeedBrush párbeszédablak megnyitásához.
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Objektumok létrehozása

Lépések

1. Kattintson a Zoom gombra, és nagyítsa fel a szegmentálandó területet.

2. Kattintson a Pan and Recenter gombra a kép középre igazításához.

3.
Az ecset méretének meghatározására használja a Brush Size csúszkasávot.
Az ecset hozzávetőleges méretének megtekintéséhez vigye az egeret a tervezési terület-
re.

4.

A szegmentálásba belefoglalandó területek megjelöléséhez kattintson az Include gombra,
és
• Tartsa lenyomva a bal egérgombot, majd vigye az egérmutatót a kép azon részére,

amelyet bele akar foglalni, vagy
• Kattintson a képre a pontnál.

5.

Azon részek megjelölésére, amelyeket nem kell körvonalazni, kattintson az Exclude
gombra, és
• Tartsa lenyomva a bal egérgombot, majd vigye az egérmutatót a kép azon részére,

amelyet ki akar zárni, vagy
• Kattintson a képre a pontnál.

6.
Kattintson az Apply gombra.
A kiválasztott területhez hasonló szürkeárnyalatú területek automatikusan ki lesznek tölt-
ve, és a szegmentált objektum megjelenik a képnézetekben.

7. Ha szükséges, javítsa ki a körvonal széleit a Brush (lásd: 175. old.) és az Eraser (lásd:
203. old.) funkció segítségével.

MEGJEGYZÉS. A SeedBrush eredményeket újabb „beültetések” folyamatos beállításával lehet
javítani, a fenti lépések alkalmazásával.
 

Egyazon objektum körvonalazása szomszédos szeletekben

Lépések

1. Használja az eszköztár Browse Slices gombjait a következő négy szelet
kiválasztására.

2. Kattintson az Apply gombra a körvonalazás átmásolásához a megjelenített szeletekre.

3. Más vizsgált területek körvonalazásához ismételje meg a fent leírt Include, Exclude és
Apply eljárást ahányszor szükséges, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

Az objektum ellenőrzése

Az Overview lapon ellenőrizze, hogy a SeedBrush funkció által létrehozott objektum
helyes-e.
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13.4 Objektumok létrehozása automatikus
szegmentálással

Automatikus szegmentálás az atlasz segítségével

Általános információk

Az Auto Segmentation tudásalapú szegmentációs megközelítést alkalmaz, amely úgy azonosítja
az emberi test szerveit és más struktúráit, hogy összehasonlítja a páciens adatállományát egy
atlasz-adatállománnyal (az iPlan tartalmazza), amelyben a struktúrák már körvonalazva vannak.
Az atlasz segítségével a program megtalálja a páciens-adatállomány és az atlaszadatok pontjai
közötti megfeleléseket, és átviszi az atlasz összes körvonalazott struktúráját a páciensadatokba.
A páciens adatállománya és az atlaszadatok közötti kapcsolat nem egy merev transzformáció,
amely felismeri az anatómiai struktúrák alakbeli és méretbeli különbségeit. Az atlasz állománya
sokkal inkább rugalmasan kerül átvitelre olyan módon, hogy az adatállományok hasonlósága
növekszik.

Követelmények

Az atlasz használatán alapuló Auto Segmentation akkor alkalmazható, ha:
• Ön MR és/vagy CT anatómiai képekkel dolgozik. A következő szubmodalitások támogatottak:

MR T1 kontrasztanyaggal vagy kontrasztanyag nélkül, és súlyozott MR T2.
• Ön olyan objektumot vagy objektumokat választ ki szegmentálásra, amelyeket tartalmaz a

programban található atlasz.
MEGJEGYZÉS. Az iPlan Stereotaxy programban a cerebrum, szürkeállomány és fehérállomány
elérhetők az atlaszon alapuló Auto Segmentation funkció számára.
 

MEGJEGYZÉS. A legjobb eredményt jó minőségű (nagy felbontású, magas szövetkontrasztú és
nagy volumenű) képek használatával lehet elérni.
 

MR-képállományok: szubmodalitás

MR-képállományok esetén az atlaszon alapuló Auto Segmentation során a képállomány-
szubmodalitásától függően különböző atlaszok használhatók. Alapértelmezésben a program
automatikusan meghatározza a szubmodalitást a szegmentálás során. Ha a szegmentálási
eredmények nem kielégítőek, ellenőrizheti a szubmodalitást, és ha szükséges, manuálisan
kiválaszthat egy másik szubmodalitást a Plan Content fülön (lásd: 92. old.), és megismételheti az
Auto Segmentation alkalmazását.

CT-képállományok

A CT-képállományok atlaszon alapuló automatikus szegmentációja a kalibrált Hounsfield-
skálát használja. Ezért előfordulhat, hogy gyenge eredményt szolgáltat a nem kalibrált CT-
képállományoknak vagy olyan modalitásoknak, mint pl. a DVT/Cone Beam/XA.

Tumorok körvonalazása

Ha tumor van az agyban, akkor ajánlatos először ezt a területet körvonalazni, azaz egy tumor
objektumot létrehozni az Auto Segmentation alkalmazása előtt. Ha először körvonalazza a tumor
objektumot, bármely később automatikusan szegmentált struktúra ki fogja vonni a tumor területét.
Csökken az esélye, hogy a keletkező szegmentált struktúra szövetei tévesen kerülnek
besorolásra.
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Ha nem körvonalazza a tumort az Auto Segmentation alkalmazása előtt, akkor a tumor
automatikusan figyelmen kívül lesz hagyva a szegmentálás során. Ezt jól jegyezze meg, ha
térfogatelemzést kíván végezni.
MEGJEGYZÉS. Ennek megfelelően a körvonalazás során fellépő bármely hiba is átvitelre kerül
az automatikusan szegmentált objektumokba.
 

Az atlasz struktúrái

A programban található atlasz a következő struktúrákat tartalmazza. A struktúrák elérhetősége a
kiválasztott kezelési sablontól függ (lásd: 174. old.).

Struktúrák az MR atlaszban Struktúrák a CT atlaszban

Agy:
Cerebrum
Gray matter (Szürkeállomány)
White matter (Fehérállomány)
Cerebellum (Kisagy)
Brainstem (Agytörzs)
• Medulla oblongata (Nyúltagy)

Hypothalamus (Hipotalamusz)
• Pineal gland (Tobozmirigy)
• Pituitary gland (Agyalapi mirigy)

Ventricles (Kamrák)
CSF (Agy-gerincvelői folyadék)
Cranial cavity (Koponyaüreg)
Hippocampus, left (Hippocampus, bal);
Hippocampus, right (Hippocampus, jobb)
Thalamus, left (Thalamus, bal); Thalamus,
right (Thalamus, jobb)
Caudatus, left (Caudatus, bal); Caudatus,
right (Caudatus, jobb)
Putamen, left (Putamen, bal); Putamen,
right (Putamen, jobb)
Capsula interna, left (Capsula interna, bal);
Capsula interna, right (Capsula interna,
jobb)
Eye, left; Eye, right (Szem, bal; Szem,
jobb)
Optic apparatus: (Látószerv:)
• Optic nerve, left; Optic nerve, right (Látói-

deg, bal; Látóideg, jobb)
• Chiasm (Chiasma)
• Optic tract, left; Optic tract, right (Látókö-

teg, bal; Látóköteg, jobb)
Lens, left (Szemlencse, bal); Lens, right
(Szemlencse, jobb)
Cochlea, left (Csiga, bal); Cochlea, right
(Csiga, jobb)
Inner ear, left (Belső fül, bal); Inner ear,
right (Belső fül, jobb)

Carotis int. ROI, left (Carotis int. ROI, bal)
Carotis int. ROI, right (Carotis int. ROI, jobb)
Ethmoid bone (Rostacsont)
Frontal bone (Homlokcsont)
Mandible (Mandibula)
Mandible Body, Left (Állkapocstest, bal)
Mandible Body, Right (Állkapocstest, jobb)
Ramus Mandible, Left (Állkapocsszár, bal)
Ramus Mandible, Right (Állkapocsszár, jobb)
Maxilla (Felső állcsont)
Maxilla, Left (Felső állcsont, bal)
Maxilla, Right (Felső állcsont, jobb)
Le Fort I Template (Le Fort I sablon)
Le Fort I Template, Left (Le Fort I sablon, bal)
Le Fort I Template, Right (Le Fort I sablon, jobb)
Le Fort III Template (Le Fort III sablon)
Le Fort III-I Template (Le Fort III-I sablon)
Nasal bone (Orrcsont)
Occipital bone (Nyakszirtcsont)
Orbit, left (Orbita, bal)
Orbit, right (Orbita, jobb)
Orbital Cavity, Left (Szemüreg, bal)
Orbital Cavity, Right (Szemüreg, jobb)
Parietal bone, left (Falcsont, bal)
Parietal bone, right (Falcsont, jobb)
Sphenoid bone (Ékcsont)
Temporal bone, left (Hatántékcsont, bal)
Temporal bone, right (Halántékcsont, jobb)
Zygomatic bone, left (Járomcsont, bal)
Zygomatic bone, right (Járomcsont, jobb)

Objektumok létrehozása automatikus szegmentálással

182 Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



Szegmentálás alkalmazása és ellenőrzése

77. ábra 

Lépések

1. Válasszon ki egy atlasz objektumot a listáról a funkciók területén.

2.
Kattintson az Auto Segmentation... gombra az Auto Segmentation párbeszédablak
megnyitásához (lásd feljebb).
A program aktiválja az automatikus szegmentálást, és követi a folyamatot.

3. Amikor befejeződött egy eljárás, ellenőrizze a képnézetekben, hogy minden objektum he-
lyesen van-e szegmentálva.

4.
Kattintson az OK gombra a szegmentálás megerősítéséhez és az Auto Segmentation
párbeszédablak bezárásához. A szegmentált objektumok most megjelennek minden kép-
nézetben a tervezési területen.

Előfordulhat, hogy az atlasz alapú szegmentálást használó szegmentálás nem találja meg
egy bizonyos szerkezet helyes alakját. Emiatt, a felhasználónak ellenőriznie kell minden
automatikusan szegmentált objektumot.
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13.4.1 Automatikus szegmentálás sávküszöböléssel (a vizsgált terület felhasználásával)

Általános információk

Az Auto Segmentation funkció lehetővé teszi a páciensanatómia egyedi struktúráinak
meghatározását is, amelyek könnyen megkülönböztethetők a kiválasztott képállományban. Ezt a
szegmentálási eljárást végre lehet hajtani olyan objektumok esetén, amelyek nem szerepelnek az
atlaszban. 

Band Thresholding párbeszédablak

78. ábra 

A sávküszöbölés alkalmazása

Lépések

1. Válasszon ki egy atlaszban nem szereplő objektumot a listáról a funkciók területén.

2. Kattintson az Auto Segmentation... gombra a Band Thresholding párbeszédablak
megnyitásához.

3.

Most meghatározhat egy háromdimenziós vizsgált területet (ROI) a képnézeten, hogy ez-
en a területen belül beállítsa a képkontrasztot.
A ROI alak meghatározásához, válassza ki a ROI Box vagy ROI Ellipsoid beállításokat a
Mask legördülő listáról.

4. Használja az egérmutatót a keret elhelyezéséhez az axiális, koronális vagy szagittális né-
zetben, ily módon körbevéve a szegmentálandó területet.

5.

A Maximal Fragment Number legördülő listáról válassza ki a detektálandó vagy szeg-
mentálandó töredékek számát. Például, ha egyetlen töredéket választ ki, akkor a legna-
gyobb kapcsolódó terület lesz szegmentálva.
Az előnézet nem veszi számításba a kiválasztott töredék számát. Miután az OK gombbal
megerősítette a beállításokat, a számolás figyelembe veszi a töredékszámot is.
MEGJEGYZÉS. A Maximal Fragment Number felhasználható a kis műtermékek eltávo-
lítására a küszöbölt objektumokból, és a memória mennyiségének csökkentésére.
 

6.

Határozza meg a szürkeárnyalatokat a leképezési funkció nézetben (jobbra lent) a követ-
kezők segítségével:
• A Right és Left értékek begépelése közvetlenül a megadott mezőkbe, vagy
• A bal és/vagy a jobb értékcsúszkák mozgatása az egérmutatóval, amíg a szükséges

értékek meg nem jelennek a megfelelő mezőkben.
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Lépések

7. Az ablakozás pontosabb meghatározása érdekében jelölje be a Zoom jelölőnégyzetet a
bal és jobb küszöb közötti terület felnagyítására.

8.
Kattintson az OK gombra beállításai megerősítéséhez és a szegmentálás aktiválásához.
A szegmentált objektumok most megjelennek minden képnézetben a tervezési területen.

Például: az erek szegmentálásának elvégzése

Bizonyos objektumokhoz alapértelmezett küszöbök vannak hozzárendelve a szegmentáláshoz,
mint például az érszegmentálás esetében is. Az MR-képek esetében, az 1433-as minimális érték
és a 2252-es maximális értéket alkalmazzák.

79. ábra 

Lépések

1. A Mask legördülő listáról válassza ki az Ellipsoid ROI lehetőséget. Győződjön meg arról,
hogy a ROI tartalmazza a véredényeket, amelyeket szegmentálni akar.

2. Ellenőrizze, hogy az alapértelmezett küszöbértékek kiemelik-e a véredényeket. Ellenkező
esetben kézzel állítsa be az értékeket.

3. Válassza ki a megfelelő Maximal Fragment Number beállítást a szegmentálandó vére-
dények hosszúságának és szélességének függvényében.

4. Kattintson az OK gombra.

A felhasználónak ellenőriznie kell minden automatikusan szegmentált eret.
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13.4.2 Automatikus szegmentálás sávküszöböléssel (maszkobjektum felhasználásával)

Általános információk

A Band Thresholding párbeszédablakban szegmentálást is végrehajthat egy maszkobjektum
(egy másik szegmentált objektum) által meghatározott területen.
Előbb létre kell hoznia egy maszkobjektumot, amely meghatározza a szegmentálandó területet.
Ezután szegmentálhatja az új objektumot ezen a meghatározott területen belül.

Az objektumok hozzáadása

Lépések

1.
Használja a New Object... funkciót objektum hozzáadására a listához (a Single Object
lap felhasználásával) a funkciók területén.
Ez a maszkobjektum.

2.
A szegmentálandó terület hozzávetőleges meghatározása érdekében válassza ki az ob-
jektumot a listáról a funkciók területén, és végezze el a szegmentálást a Brush (lásd:
175. old.) vagy SmartShaper (lásd: 191. old.) funkciókkal.

3. Használja a New Object... funkciót egy másik, üres objektum hozzáadására a listához a
funkciók területén.

A sávküszöbölés aktiválása

Lépések

1. Válasszon ki egy most hozzáadott üres objektumot a funkciók területén, és kattintson az
Auto Segmentation... gombra a Band Thresholding párbeszédablak megnyitásához.

2. A Mask legördülő listáról válassza ki a létrehozott maszkobjektumot.

3.

Határozza meg a szürkeárnyalatokat a leképezési funkció nézetben (jobbra lent) a követ-
kezők segítségével:
• A Right és Left értékek begépelése közvetlenül a megadott mezőkbe, vagy
• A bal és/vagy a jobb értékcsúszkák mozgatása az egérmutatóval, amíg a szükséges

értékek meg nem jelennek a megfelelő mezőkben.

4. Az ablakozás sokkal pontosabb meghatározása érdekében jelölje be a Zoom jelölőnégy-
zetet a bal és jobb küszöb közötti terület felnagyítására.

5. Kattintson az OK gombra beállításai megerősítéséhez és a szegmentálás aktiválásához.
A szegmentált objektumok most megjelennek minden képnézetben a tervezési területen.

A szegmentálás ellenőrzése

Előfordulhat, hogy a sáv küszöbölését használó szegmentálás nem találja meg egy
bizonyos szerkezet helyes alakját. Emiatt, a felhasználónak ellenőriznie kell minden
automatikusan szegmentált objektumot.
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13.5 Nagy felbontású objektumok létrehozása
Áttekintés

Általános információk

Az iPlan lehetővé teszi a kiválasztott képállomány felbontásánál nagyobb felbontású (azaz az
objektum szelettávolsága finomabb, mint a képszelet távolsága) objektumok létrehozását. Ez
elősegíti a kis és/vagy vékony objektumok körvonalazását, különösen az olyan rekonstruált
nézetekben, amelyek merőlegesek az eredeti képszeletekre.
Nagy felbontású objektumok létrehozása hasznos lehet, például:
• A pontos sztereotaktikus tervezéshez, amely megköveteli, hogy az objektumokat rekonstruált

nézetekben hozzák létre
• Térfogatmérési elemzésekhez, ahol fontos a különböző objektumok pontos összehasonlítása

(lásd: 189. old.)
• Sugár-/idegsebészethez, ahol szükséges a klinikai cél pontos körvonalazása a veszélyeztetett

szervekhez viszonyítva

Nagy felbontású objektumok létrehozása

Előbb meg kell határoznia bizonyos beállításokat a Single Object lapon, amely akkor nyílik meg,
ha rákattint a New Object... gombra a funkciók területén. Ezeket a beállítások a következő
oldalakon írtuk le.
Miután meghatározta a beállításokat, létrehozhat egy objektumot a korábban leírt funkciók
segítségével (Brush, SmartBrush, Auto Segmentation stb.).

Képernyő-elrendezés

①
②

80. ábra 
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Beállítások meghatározása nagy felbontású objektumokhoz

Sz. Beállítás Magyarázat

① Slice Dis-
tance

Válassza ki a kívánt távolságot az objektumszeletek között (pl. 1 mm,
2 mm). Ezt felhasználhatja az objektum felbontásának beállítására úgy,
hogy az objektumnak az eredeti képállomány távolságnál nagyobb felbontá-
sa legyen.
MEGJEGYZÉS. A kiválasztott érték hozzávetőleges. A program azt a leg-
közelebbi értéket választja ki, amely az eredeti képszelet távolságot egyen-
lő távolságban lévő alszeletekre osztja fel. A létrejövő szelettávolság(ok)
legfeljebb 1,7-es tényezővel különböznek a kiválasztott szelettávolságtól.
Ráadásul, ha a képállomány szelettávolsága változik a képszeleteken, ak-
kor az objektum szelettávolságai is változnak. Ebben az esetben a szelettá-
volságok értéktartománya (minimális és maximális értéke) jelenik meg.
 

MEGJEGYZÉS. A képállományok szelettávolságainak értékeit a Plan Con-
tent lapon lehet megtekinteni.
 

② Object alig-
ned to 

Válasszon a következő opciók közül:
• Patient Orientation: Az objektumszeletek olyan módon lesznek beállítva,

hogy párhuzamosak legyenek a páciens standard anatómiai tengelyeivel.
Ez lehetővé teszi a körvonalazás elvégzését valós axiális, koronális és
szagittális szeletekben. Ez még a portálszöggel szkennelt képállományra
is igaz, és az olyan képállományokra is, amelyekben a koordinátarend-
szert tájolás vagy képfúzió által előzetesen meghatározták. Az egyéni tá-
jolások ennek megfelelően tiszteletben vannak tartva. 

• Original Slice Orientation: Az objektumszeletek a képszeletekhez lesz-
nek igazítva, a kiegészítő alszeletek kivételével, amelyeket a kiválasztott
szelettávolság függvényében helyeznek be (lásd fent). Az eredeti szelet-
tájolással rendelkező objektumok lehetővé teszik szerkezetek körvonala-
zását és ellenőrzését az eredeti képszeletekben, úgy ahogy a szkenner
rendelkezésre bocsátotta (mindaddig amíg a megfelelő nézettájolást
használják), tekintet nélkül a tényleges szelettájolásra. 

MEGJEGYZÉS. A helyzettől függően a páciens és a szelet tájolása lehet
ugyanolyan vagy különböző (lásd: 188. old.).
 

MEGJEGYZÉS. A párbeszédablakban kiválasztott szelettávolság és objektumigazítás megfelel
annak a képállománynak, amelyben először kezdte el körvonalazni az objektumot.
 

Objektumok és tájolás

Az eredeti képszeletek a következő esetekben nincsenek hozzáigazítva a pácienstájoláshoz:
• ha a képállomány portálszöggel van szkennelve;
• ha a képállomány egyesítve van egy másik képállománnyal;
• ha a képállomány lokalizálva van;
• ha a képállományhoz egyéni tájolást rendeltek (lásd: 77. old.).

MEGJEGYZÉS. Ha az objektum nincs hozzáigazítva a pácienshez vagy az eredeti
szelettájoláshoz, a megfelelő igazítás a Properties párbeszédablak Align object to részében
látható. Ez az Object Creation feladaton kívül létrehozott objektumok esetében fordulhat elő,
vagy ha a képállomány tájolását módosították az objektum létrehozása után.
 

Nagy felbontású objektumok létrehozása
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Objektumok összehasonlítása

Egy objektum számított értékei, pl. a volumen (az alábbi Plan Content lapon látható), az
objektum felbontásán alapulnak.

81. ábra 
Ha két különböző képállományban létrehozott hasonló objektum statisztikai adatait szeretné
összehasonlítani, az objektumfelbontás beállításai (szelettávolság és objektumtájolás) azonosak
kell legyenek minden objektum esetében. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a megjelenített
értékek nem alkalmasak az összehasonlításra.

A szelettávolság módosítása

Ha módosítja a szelettávolságot egy már létrehozott objektum esetében (a Properties
párbeszédablak megnyitásával, lásd: 200. old.), az objektum át lesz méretezve az új
szelettávolságra. Ez az objektum alakjának és/vagy volumenének módosulását okozhatja.
Minden elvégzett módosítás után gondosan vizsgálja meg az objektumot.
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13.5.1 Nagy felbontású objektumok ellenőrzése

Általános információk

Ha egy nagy felbontású objektumot hozott létre, az objektumot olyan Fine képnézetekben
ellenőrizheti, amelyeknek a szelettávolsága hasonló a kiválasztott objektum szelettávolságához.
Ily módon, végiggörgethet a képszeleteken, amelyek közelebb vannak egymáshoz (pl. nagyobb
felbontással) mint a standard nézetekben.
A Fine nézetek csak akkor hatékonyak, ha az objektum szelettávolsága kisebb, mint az eredeti
képállomány-távolság szelettávolsága.
MEGJEGYZÉS. Ellenőrizze a nagy felbontású objektumok helyességét az Overview lapon.
 

Az objektumok megtekintése Fine módban

Lépések

1. Válassza ki az objektumot, amelyet ellenőrizni szeretne.

2. A 4 Views vagy 8 Views lapon kattintson a View Orientation gombra a
tájolási opciók megjelenítéséhez.

3.
Válassza ki a tájolást az Axial Fine, Coronal Fine vagy Sagittal Fine
opciók közül.
A nézet ennek megfelelően frissül.

4. Görgessen végig a képállományon, hogy megtekintse az objektumot minden egyes sze-
letben.

MEGJEGYZÉS. A szelettávolság a Fine képnézetekben megfelel a kiválasztott objektum
szelettávolságának. Ha egy másik objektumot választ ki, a Fine nézet ezután az újonnan
kiválasztott objektumon alapul. A Fine nézetek címkéi ezt fogják tartalmazni mindegyik nézet jobb
felső sarkában.
 

MEGJEGYZÉS. Előfordulhat, hogy az objektum azon adatai, amelyek a Fine módban láthatók,
nem lesznek láthatók a standard nézetekben. A nagy felbontású objektumok ellenőrzésekor ne
feledkezzen meg erről.
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13.6 Objektumok kijavítása
Objektumok módosítása a SmartShaper használatával

Általános információk

A SmartShaper lehetővé teszi egy már létrehozott objektum manuális átalakítását vagy
helyzetének megváltoztatását.

Mi a SmartShaper?

A SmartShaper egy speciális eszköz anatómiai objektumok eltorzítására a háromdimenziós
páciensanatómián belül. Az atlasz alapú szegmentáláshoz hasonlóan, amely egy atlasz-
adatállományt egyeztet a páciens-adatállománnyal, a SmartShaper egy láthatatlan
ellenőrzőpontokból álló rácsot fektet rá az egyeztetendő objektumra. Ezután az ellenőrzőpontok
rácsa automatikusan módosul rugalmas torzítás felhasználásával.

A SmartShaper használata

Az ellenőrzőpontokat interaktívan tolhatja vagy húzhatja az állítható ecset mozgatásával az
objektum területén. A rácsnak megfelelő objektum a rácshoz hasonló módon torzul el, mivel
mindhárom dimenzióban a rácshoz kapcsolódik (axiális, koronális, szagittális).
A SmartShaper eszközt az objektumon kívül is használhatja húzásos módszerrel. Ez azért
működik, mivel az ecset eltorzítja a helyet, ahol az objektum be van ágyazva. Egyszerű
összehasonlításképpen vegyünk egy léggömbre festett képet. Ha valaki összenyomja vagy
széthúzza a léggömböt, a rajta levő kép ennek megfelelően összenyomódik vagy kitágul.
MEGJEGYZÉS. A SmartShaper eszköz csak a határterületek kisebb korrekcióira szolgál.
 

A SmartShaper használata

Lépések

1. Válasszon ki egy objektumot a listáról a funkciók területén, és kattintson a SmartShaper
eszközre.

2.

• A megjelenített objektumok körvonalának megtekintéséhez jelölje be a Contours jelö-
lőnégyzetet.

• Állítsa be az alakító eszköz átmérőjét a Brush Size csúszkasáv használatával. 3 mm-
nél nagyobb átmérő ajánlott.
- Ha kisebb ecsetméretet használ, a számított rácspontok száma növekszik, ezáltal

növelve az érzékenységet.
- Ha nagyobb ecsetméretet használ, a beállítások durvábbak lesznek.

MEGJEGYZÉS. Előfordulhat, hogy kisebb ecsetméretek esetében a SmartShaper nem a
tervezett módon működik. A kisebb módosításokat jobb helyileg végezni a Brush és Era-
ser eszközök alkalmazásával.
 

3.
Az objektum alakjának módosításához, vigye végig az egérmu-
tatót az objektumon a külső körvonalának módosítása érdeké-
ben.
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Az Overview lapon ellenőrizze, hogy a SmartShaper funkció által módosított objektum
helyes-e.

Objektumok kijavítása
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13.7 Speciális objektummanipulálás
Hozzáférés

Hozzáférés a speciális funkciókhoz

Lépések

1. Kattintson az Advanced Manipulation... gombra a funkciók területén.

2.

Az objektummanipulálás típusától függően, amelyet el akar végezni, a következő fülek
közül választhat:
• Scaling (lásd: 194. old.)
• Logical Operations (lásd: 196. old.)
• Splitting (lásd: 198. old.)

MEGJEGYZÉS. Az objektum felbontásának növelése egy speciális manipuláció elvégzése előtt
csökkentheti az információvesztést.
 

Objektumok ellenőrzése

A felhasználónak minden objektumot ellenőriznie kell, amely az Advanced Manipulation...
funkciók használatával lett beállítva.
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13.7.1 Objektumok méretezése

Általános információk

A Scaling párbeszédablakban a következőket teheti:
• Arányosan növelheti vagy zsugoríthatja a már létrehozott objektumokat, és új objektumot

hozhat létre az átalakított objektumból
• Létrehozhat egy „fal” objektumot egy már létrehozott forrásobjektumhoz viszonyítottan

Scaling párbeszédablak

②

③

①

82. ábra 

Sz. Magyarázat

① Forrásobjektumok listája

② Kiválasztott forrásobjektum, amelyből a méretezett objektum lesz létrehozva

③ A méretezett objektum előnézete az elvégzett objektummanipulálás után

MEGJEGYZÉS. A Scaling párbeszédablakban rendelkezésre álló opciók attól függően változnak,
hogy kicsinyíti-e vagy nagyítja-e az objektumokat, illetve egy új fal objektumot hoz-e létre.
 

Objektumok nagyítása vagy kicsinyítése

Lépések

1. Válassza az Enlarge Object vagy Shrink Object opciót a Scaling párbeszédablak
Choose Operation and Source Object részében. 

2. Válassza ki a méretezendő objektumot a forrásobjektumok listájáról.

3.

Az Adjust Parameters részben határozza meg azokat a milliméterben megadott mérete-
ket, amelyekkel az objektum méretét növelni vagy csökkenteni szeretné.
Alapértelmezés szerint, az objektum mérete arányosan növekszik a bal-jobb, elülső-hátsó
és fej-láb irányokban. A beállítás megszüntetéséhez kattintson a proportional jelölő-
négyzetre a megfelelő tájoláshoz.
MEGJEGYZÉS. Ha olyan értékeket ad meg a paramétermezőkben, amelyek nagyon kü-
lönböznek egymástól, és alkalmazza a Shrink funkciót, előfordulhat, hogy a létrehozott
objektum nem a várt módon jelenik meg. Az objektum azonban még így is helyes lesz.
 

Speciális objektummanipulálás
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Lépések

4.

Az Object Name mezőben adja meg a méretezett objektum nevét. Egy előre megadott
struktúrát is kiválaszthat a Structure Type listáról.
MEGJEGYZÉS. Alapértelmezés szerint, az új objektum a forrásobjektum neve és a kivá-
lasztott művelet szerint lesz elnevezve.
 

5. Kattintson az objektum kívánt színére.

6. A méretezési művelet eredménye előnézetének megtekintéséhez kattintson a lap jobb ol-
dalán megadott előnézeti nézetekre.

7. A méretezett objektum létrehozásához kattintson a Generate gombra.

8.
Beállításai megerősítéséhez és a párbeszédablak bezárásához kattintson a Close gomb-
ra.
Ekkor a méretezett objektum megjelenik a lista nézetben, a funkciók területén.

Egy falobjektum létrehozása

Lépések

1. Válassza ki a Create Wall lehetőséget a Scaling párbeszédablak Choose Operation
and Source Object részében. 

2.

Válasszon a következő opciók közül:
• Kattintson az Exterior gombra a fal objektum megjelenítésére a forrásobjektumon kívül
• Kattintson a Centered gombra a forrásobjektum határvonalának megjelenítésére az új

fal objektum közepén
• Kattintson az Interior gombra a fal objektum megjelenítésére a forrásobjektumon belül

3. A forrásobjektumok listájáról válassza ki az objektumot, amelyhez létre akarja hozni a fa-
lobjektumot.

4. Az Adjust Parameters részben határozza meg a fal objektum méreteit milliméterben.

5.

Az Object Name mezőben adja meg a fal objektum nevét. Egy előre megadott struktúrát
is kiválaszthat a Structure Type listáról.
MEGJEGYZÉS. Alapértelmezés szerint, az új objektum a forrásobjektum neve szerint
van elnevezve.
 

6. Kattintson az objektum kívánt színére.

7. A méretezési művelet eredménye előnézetének megtekintéséhez kattintson a lap jobb ol-
dalán megadott előnézeti nézetekre.

8. A fal objektum létrehozásához kattintson a Generate gombra.

9.
Beállításai megerősítéséhez és a párbeszédablak bezárásához kattintson a Close gomb-
ra.
A falobjektum megjelenik a listanézetben a funkciók területen.
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13.7.2 Objektumok egyesítése

Általános információk

A Logical Operations párbeszédablakban egyesíthet két objektumot, és az egyesített
objektumokból létrehozhat egy új objektumot.

Logical Operations párbeszédablak

①

②

83. ábra 

Sz. Magyarázat

① Kiválasztott forrásobjektumok, amelyekből az új objektum lesz létrehozva

② Az új objektum előnézete annak alapján, ahogyan a két forrásobjektumot egyesítették

Objektumok egyesítésének módja

Lépések

1. A First Operand és Second Operand mezőkből válassza ki azt a két objektumot, ame-
lyen az új objektumnak alapulnia kell.

2.

Válassza ki a kívánt műveletet a következő lehetőségek közül:
• Kattintson a Union gombra új objektum létrehozásához két egyesített objektumból
• Kattintson az Intersection gombra új objektum létrehozásához két objektum metszeté-

ből
• Kattintson a Subtraction gombra egy új objektum létrehozásához, amely úgy jön létre,

hogy kivonja a második objektumot (Second Operand) az első objektumból (First
Operand)

3.

Az Object Name mezőben adja meg az új objektum nevét. Egy előre megadott struktúrát
is kiválaszthat a Structure Type listáról.
MEGJEGYZÉS. Alapértelmezés szerint, az új objektumot a kiválasztott művelet szerint
nevezik el.
 

4. Kattintson az objektum kívánt színére.

5. Az egyesítési művelet előnézetéhez, kattintson a fül oldal jobb oldalán megadott előkép
nézetekre.

6. Az új objektum létrehozásához kattintson a Generate gombra.

Speciális objektummanipulálás
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Lépések

7.
Beállításai megerősítéséhez és a párbeszédablak bezárásához kattintson a Close gomb-
ra.
Az új objektum megjelenik a listanézetben a funkciók területén.

MEGJEGYZÉS. A Union, Intersection és Subtraction eredményei különbözhetnek az objektum
eredeti alakjától, ha különböző szelethalmazokba és/vagy különböző felbontásokkal vannak
szegmentálva.
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13.7.3 Objektumok felosztása

Általános információk

A Splitting párbeszédablakban két részre oszthat fel egy Ön által létrehozott objektumot. 

Splitting párbeszédablak

84. ábra 

Objektumok felosztásának módja

Lépések

1. A Source Object listáról válassza ki a felosztandó objektumot.

2.

Válassza ki a kívánt felosztási tájolást a vágási síkhoz:
• Kattintson a Min Area területre a felosztási tájolás meghatározásához, hogy a kereszt-

metszet minimális maradjon
• Kattintson az Axial, Coronal vagy Sagittal beállításokra, hogy az objektumot a meghatá-

rozott tájolás szerint ossza fel

3. Kattintson az Object Splitter gombra a Splitting lap eszköztárában.

4. Kattintson az előnyben részesített nézetre a fül oldalon.

5.

Az egérmutató segítségével húzza rá a zöld négyzetre, hogy beállítsa a vágási síkot a kivá-
lasztott tájolás mentén.
A síkot meg is lehet dönteni úgy, hogy az egérmutatót a zöld négyzet felett vagy alatt moz-
gatja.

6. Ellenőrizze a nézetekben, hogy az objektum felosztása helyes-e.

Speciális objektummanipulálás
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Felosztott objektumok létrehozása

Miután meggyőződött arról, hogy az objektum helyesen lett felosztva, létrehozhatja a két új
objektumot, amelyeket a kék és sárga négyzetek jelölnek:

Lépések

1. Az Object Name mezőben adja meg az első objektum nevét.

2. Kattintson az objektum kívánt színére.

3.
Kattintson a Generate Blue vagy Generate Amber gombra attól függően, hogy melyik
objektumot szeretné létrehozni.
Ez az objektum megjelenik a Source Object listán.

4. Ismételje meg az 1 - 3 lépéseket a második objektum esetében.

5.
Beállításai megerősítéséhez és a párbeszédablak bezárásához kattintson a Close gomb-
ra.
Az új objektumok megjelennek a listanézetben a funkciók területen.

OBJEKTUM LÉTREHOZÁSA
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13.8 Objektum tulajdonságai
Áttekintés

Általános információk

Minden egyes objektumnak különböző tulajdonságai vannak, amelyeket az objektum
létrehozásakor határozott meg, pl. szín, név, a struktúra típusa stb. Miután létrehozott egy
objektumot, szükség szerint megtekinthet és módosíthat néhány tulajdonságot a vonatkozó
Properties párbeszédablakban. Egyéb tulajdonságok (pl. az objektum volumene) a Plan Content
lapon tekinthetők meg.
MEGJEGYZÉS. Néhány objektumnak (pl. a Cerebrum) speciális megjelenítési opciói vannak, ha
az Advanced 3D lehetőséget futtatja (lásd: 97. old.).
 

Az objektumtulajdonságok elérési módja

A Properties párbeszédablak megnyitásához kattintson az objektum melletti tulajdonságikonra a
funkciók területén lévő listán.

A Properties párbeszédablak

85. ábra 
A következő információk lesznek megadva:
• A struktúra típusa (pl. az atlaszból).
• Az objektum neve.
• Az objektum szelettávolsága és igazítása: Ezek a beállítások lehetővé teszik nagy felbontású

objektumok létrehozását, amikor egy sokkal pontosabb körvonalra van szükség.
• Az objektum színe és átlátszósága.
• A Prepare for Export... gomb bizonyos beállítások meghatározására az objektum

exportálására (lásd: 204. old.).
Ezeknek a beállításoknak a részletes leírását itt találja: 172. old.

Objektum tulajdonságai
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Az objektum tulajdonságai a Plan Content lapon

①

②

86. ábra 
Egy objektum kiválasztásakor a párbeszédablak bal oldalán ①, annak tulajdonságai megjelennek
a párbeszédablak jobb oldalán ②.
A következő információk jelennek meg:
• Az objektum neve.
• A képállomány, amelyben az objektumot létrehozták.
• Az objektum volumene.
• Az objektum szelettávolsága.
• Az objektum pixelmérete.
• Térfogatmérési adatok: Itt egy másik képállományt választhat ki az illető képállományon

alapuló objektum térfogatmérési adatainak megtekintésére.
• A Copy to Clipboard gomb a Plan Content lap alján: lehetővé teszi az objektum adatainak

másolását a Windows vágólapra, pl. egy külső fájlba történő átvitel érdekében.

Az objektum alakja és volumene

A Volume értéket az iPlan számítja ki a kép minősége, a kép felbontása, a szelet
vastagsága stb. alapján, és ez különbözhet a körvonalazott objektum tényleges
volumenétől. 

OBJEKTUM LÉTREHOZÁSA
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13.9 További funkciók
További objektum-létrehozási funkciók

Az Auto Fill funkció használata

Opciók

Egy belefoglalt tér automatikus feltöltéséhez (pl. ha létrehoz egy
kört a Brush, SmartBrush vagy SeedBrush funkciók segítségé-
vel) jelölje be az Auto Fill jelölőnégyzetet.

A körvonalazott belefoglalt tér ecsetméret szerinti megjelenítésé-
hez törölje az Auto Fill jelölőnégyzet bejelölését.

A Contours funkció használata

Opciók

A Brush/Eraser eszköz és minden létrehozott objektum körvo-
nalazott megjelenítéséhez jelölje be a Contours jelölőnégyze-
tet.

A Brush/Eraser eszköz és a kiválasztott színnel feltöltött bár-
mely létrehozott objektum megjelenítéséhez törölje a Con-
tours jelölőnégyzet bejelölését.

MEGJEGYZÉS. Ez a funkció a Brush, Eraser, SmartBrush és SeedBrush használata esetén áll
rendelkezésre.
 

További funkciók
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Objektumok törlése

Az Eraser funkció lehetővé teszi adatok kézi eltávolítását a létrehozott objektumokból.

Lépések

1. Kattintson az Eraser gombra. 

2.

①

Kattintson a képre, és miközben lenyomva tartja a bal
egérgombot, mozgassa az egérmutatót, amíg a szüksé-
ges területet ki nem törölte ①.

Objektumok eltávolítása

Lépések

1. Válasszon ki egy objektumot a listáról.

2. Kattintson a Remove gombra.

OBJEKTUM LÉTREHOZÁSA
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13.10 Objektumok előkészítése exportálásra
Objektumok előkészítése

Általános információk

Miután befejezte az objektumok tervezését, minden objektumot előkészíthet az exportálásra. Ez
akkor hasznos, ha navigáláshoz exportál objektumokat, vagy pl. az iPlan RT Image funkcióval
történő használathoz.
Erre a lépésre akkor van szükség, ha:
• Az objektum nem rendelkezik az alapértelmezett szelettávolsággal és/vagy az eredeti

szelettájolással
• Egy másik képállományt akar kiválasztani, amelybe az objektumot exportálni akarja

Az objektumok előkészítése exportálásra

Lépések

1. Kattintson az objektum melletti ikonra a funkciók területén levő listán.

2.

A Properties párbeszédablakban kattintson a Prepare for Export... gombra az Export
Prep. párbeszédablak megnyitásához.

3. Válassza ki a kiválasztott képállományhoz exportálni kívánt objektumokat.
MEGJEGYZÉS. Ez az ikon jelzi, hogy a megfelelő objektum volumene kicsi, és az objek-
tum alakja jelentősen változhat exportálás közben.
 

4. Válassza ki a képállományt, amelyet exportálni szeretne.

5. Kattintson az OK gombra a választás megerősítéséhez.

Objektumok ellenőrzése

Miután az OK gombbal megerősítette a választást, az objektum át lesz méretezve az eredeti
szelettájolásra. Ez az objektum volumenének és/vagy alakjának módosulását okozhatja.
Gondosan vizsgálja meg az objektumot a képnézetekben.

Objektumok előkészítése exportálásra
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14 BOLD MRI MAPPING
14.1 Bevezetés
Áttekintés

Mi a BOLD MRI?

A BOLD (véroxigénszint-függő) MRI egy olyan eljárás, amely képes megmutatni az MRI
leképezésekben az aktív agyi területeken felgyorsult véráramlást. Amikor például az ujjunkat
felemeljük, akkor először fokozódik az idegi aktivitás, majd az agy motorikus területein
megnövekedett véráramlás jelentkezik.
Ez a felfokozott áramlás meghaladja a tényleges oxigénszükségletet. Ez azt eredményezi, hogy
megnő az oxigéndús vér mennyisége az oxigénszegény vérhez képest, és kis mértékű
változásokat okoz az MRI jelerősségében a preaktív állapothoz képest.
Az MRI jelben bekövetkezett kis mértékű változás szupergyors Echo Planar Imaging (EPI)
módszer használatával észlelhető, így lehetőség nyílik az agy aktív területeinek feltérképezésére.

Aktivációs térképek rekonstrukciója

A funkcionális aktivitást a statisztikai parametrikus térképezési eljárással számítják ki, amely az
általános lineáris modellen (GLM) alapul. E modellben a több prediktort és magyarázó változót
tartalmazó statisztikai modellt a tervezőmátrix határozza meg. 
A tervezőmátrix egy rendkívül fontos eszköz ahhoz, hogy a BOLD MRI jelben várhatóan
bekövetkező változásokról feltételezéseket alkossunk. Az általános lineáris modell használatával
a tervezőmátrixban meghatározott statisztikai modellt összevetjük az egyes voxeleken mért
időmértékkel. A modell és az adatok összevetését minden voxelhez külön értékkel fejezzük ki,
amely azt jelzi, hogy a modell egészét tekintve mennyire jól alkalmazható az adatokhoz.
Ha egy voxel értéke túllép egy statisztikai küszöbértéket, akkor ezt a voxelt megfelelő színkód
segítségével kiemeljük. Az alkalmazott módszereket és algoritmusokat szakmai vizsgálat alá
vetjük és publikáljuk.

Miként használható a BOLD MRI

A BOLD MRI Mapping tervezőfeladat az iPlan programban a következőkre használható:
• a BOLD MRI kísérlet tervezőmátrixának meghatározása a kezelési tervhez betöltött BOLD MRI

adatokra támaszkodva;
• 3D BOLD MR objektumok kiszámítása.

Az alkalmazást csak abban az esetben használja, ha magas fokú klinikai tapasztalattal bír,
és kellő ismeretekkel rendelkezik a BOLD MRI-ről. Szükség esetén további segítségért
lépjen kapcsolatba intézménye radiológiai osztályával.

A módszerrel járó bizonytalanság, a statisztikai elemzések és az alapul szolgáló MR EPI
képek rossz minősége miatt az eredményeket az agyi tevékenységre vonatkozó
parametrikus információkként javasolt tekinteni. A BOLD MRI adatok képfeldolgozási
eredménye a páciens mérési folyamathoz való hozzájárulásától, az adatok pontosságától, a
képfeldolgozástól és a felhasználói beállításoktól függ. Vegye figyelembe, hogy a
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felhasználói beállítások nagy mértékben befolyásolják a megjelenített parametrikus
eredményeket.

Érvényes adatállományok

A 3D BOLD MRI objektumok csak anatómiai adatokból (pl. MR) hozhatók létre. Ezért ügyeljen
arra, hogy a BOLD MRI adatokat egy anatómiai képállománnyal egyesítse az Image Fusion
funkció használatával.
Érvényes adatállományok eléréséhez az anatómiai és BOLD MRI adatoknak ugyanattól a
pácienstől kell származniuk. Rendkívül fontos, hogy soha ne hozzon létre inkonzisztens
adatállományokat. Ha funkcionális adatokat már meglévő kezelési tervbe importál, akkor a
rendszer egyértelműen rákérdez, hogy új pácienst kíván-e létrehozni, vagy az újonnan importált
adatok a meglévő tervvel egyesíthetők-e.

Kezdés előtt

Lépések

1. A BOLD MRI adatokat a Brainlab ügyfélszolgálattól beszerezhető Brainlab szkennelési
útmutatónak megfelelően gyűjtse be.

2. Importálja a BOLD MRI és anatómiai adatállományokat (lásd: 40. old.).

3. Az anatómiai és funkcionális információk kombinálásához hajtson végre képfúziót (lásd:
153. old.) a BOLD MRI adatok és más meglévő képállományok között.

MEGJEGYZÉS. A BOLD-hoz hasonló jellemzőkkel (pl. perfúziós idő sorozatok) rendelkező MR
adatokat tévesen érvényes BOLD MRI vizsgálatként észlelheti.
 

Bevezetés
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14.1.1 BOLD MRI képfeldolgozás

BOLD MRI minőség

A BOLD MRI adatok gyors EPI MRI szekvenciákon alapulnak, amelyek érzékenyek a
makroszkopikus mágneses mezők inhomogenitásaira.
Ezek az inhomogenitások a levegő-szövet határfelületek, például a hallójáratok és a koponyaalapi
üregek közelében tapasztalható mágneses érzékenységbeli különbségekből adódnak.
Az eredményként kapott képekre hatással lehet a jelvesztés és a geometriai torzítások.

Az aktivációs térképek minősége

A BOLD MRI feldolgozás eredményei az alábbiaktól függenek:
• a BOLD MRI minősége (lásd fent);
• a funkcionális műveleti paradigma reprodukálhatósága;
• a páciens hozzájárulása a műveletek végrehajtása során;
• az adatimport során használt előfeldolgozási beállítások (finomítás, mozgáskorrekció);
• belső statisztikai számítás.

A szkenner konfigurációja és a szkennelési protokollok függvényében a BOLD MRI képek
torzulhatnak. A BOLD MRI adatok helyességét más anatómiai adatokhoz kell viszonyítani,
és meg kell erősíteni a képfúzió során.

A szkenner konfigurációja és szekvenciaparaméterei függvényében a képeken torzítások
mutatkozhatnak a frontális agyi területen. A BOLD MRI képek nagyobb felbontású
anatómiai képállományokkal egyesíthetők az Image Fusion tervezőfeladat egy specifikus
vizsgálati régiójának használatával (lásd: 153. old.).

A BOLD MRI adatok lehetővé teszik az idegi aktivitás közvetett mérését, és érzékenyek a
testben bekövetkező nem idegi változásokra. A BOLD MRI mérés nem csak az agyi
területeken, hanem az agyi érhálózatban is megmutatja a vér oxigenizációját. A BOLD MRI
eredményeinek anatómiai adatokkal való összevetése ezeken a területeken ennek
megfelelően értékelendő.

Az agyi területtől függően a haemodinamikai válaszreakciók eltérők lehetnek, ezzel változó
intenzitásokat okozva. A BOLD MRI eredményeinek elfogadható értékelése csak a
megfelelő elemzés és a paraméterek gondos megválasztása esetén érhető el. A
feldolgozáshoz használt BOLD MRI paraméterek minden egyes méréshez eszerint
igazítandók.

Mozgáskorrekciós paraméterek

Importálás alatt ellenőrizze a mozgáskorrekciós paramétereket, mivel ezek a paraméterek az
adatok minőségére nézve fontos információkat hordoznak. Ha a korrekciós értékek túl magasak,
akkor az adatok visszafordíthatatlanul károsodhatnak, amely eltorzult BOLD MRI elemzési
eredményekhez vezethet.

Az agyi aktivitás leképezése

Az idegsebészetben a legnagyobb jelentősséggel az agydaganatnak a motorikus területekhez
viszonyított elhelyezkedése bír. A reprodukálható agyi aktivitás az olyan motorikus paradigmák
alkalmazásával érhető el, mint:
• Ujjakkal való érintés
• A kézfej kinyitása és bezárása
• A lábfej mozgatása
• A nyelv mozgatása

BOLD MRI MAPPING
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A BOLD MRI érzékeny a mozgásra. Korlátozza a funkcionális műveleteket a fej mozgatása
nélküliekre.

Vegye figyelembe, hogy a BOLD MRI adatok képfeldolgozási eredménye a páciens mérési
folyamathoz való hozzájárulásától, a mérés pontosságától, a képfeldolgozástól és a
felhasználói beállításoktól függ. Ezek a tényezők jelentős mértékben befolyásolják a
funkcionális vizsgálati területek pontosságát.

Bevezetés

208 Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0



14.1.2 BOLD MRI Mapping funkciók

Fő képernyő

87. ábra 

A funkciók áttekintése

Funkció Magyarázat Lásd

Listamező

Felsorolja mindazokat a funkcionális műveleteket, aktivációs góc-
pontokat és 3D BOLD MRI objektumokat, amelyeket hozzáadott.
Itt módosíthatja a listában szereplő elemek láthatóságát, színét és
tulajdonságait.

67. old.

Define Tasks Meghatározza a tervezőmátrixot egy adott funkcionális művelet-
hez, a szkennelés során rögzített paraméterek alapján. 212. old.

Remove Töröl egy funkcionális műveletet, gócpontot vagy egy kiválasztott
3D objektumot a listáról. 225. old.

Functional
Analysis

Kattintson a Tulajdonságok gombra az elemzési opciók
meghatározásához. 212. old.

Start BOLD
MRI Analysis Elemzi a BOLD MRI adatokat a meghatározott műveletekhez. 214. old.

Threshold Küszöbérték beállítása a kalkulált BOLD MRI aktiválásokhoz. 214. old.

Create 3D Ob-
ject Létrehoz egy 3D BOLD MRI objektumot a BOLD MRI adatokból. 221. old.

Contours Megjeleníti a 3D BOLD MRI objektumot színnel árnyaltan vagy
csak kontúrozottan. 224. old.

BOLD MRI MAPPING
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14.2 BOLD MRI Mapping
A BOLD MRI vizsgálat kiválasztása

A vizsgálat kiválasztása

Ha egynél több BOLD MRI került importálásra a kezelési tervébe, megnyílik a Studies
párbeszédablak, amikor a BOLD MRI Mapping funkciót választja. Itt kiválaszthatja azt a BOLD
MRI vizsgálatot, amellyel végrehajtja majd a BOLD MRI leképezést.

88. ábra 

Lépések

1. Válasszon ki egy releváns BOLD MRI vizsgálatot.

2. Ellenőrizze a párbeszédablak jobb oldalán megjelenített információkat.

3.
A kiválasztása megerősítéséhez és a párbeszédablak bezárásához kattintson az OK
gombra.
Most már meghatározhatja a tervezőmátrixot (lásd: 212. old.).

BOLD MRI adatok ellenőrzése

A szkenner konfiguráció és szkennelési protokollok függvényében a BOLD MRI képek
torzulhatnak. Az adatok helyességének biztosítása érdekében a képfúzió során a BOLD
MRI képeket össze kell vetni az anatómiai adatokkal és ellenőrizni kell.

Rendszerüzenetek

A kezelési tervhez hozzáadott adatállományok érvényességét úgy biztosíthatja, hogy minden
BOLD MRI adatot ugyanattól a pácienstől tölt be, akitől az anatómiai adatok származnak. Ha
olyan pácienstől próbál új DICOM adatokat importálni, akinek más a neve vagy az azonosítója, a
program egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg.
• Ha az üzenetben a Yes gombra kattint, akkor a képeket betölti az aktuális kezelési tervbe.

Csak akkor használja ezt az opciót, ha teljesen biztos abban, hogy a páciensadatok a már
betöltött pácienstől származnak.

• Ha a No gombra kattint, a kiválasztott adatokat nem fogja betölteni a tervbe.

A BOLD MRI adathalmaznak és anatómiai adatoknak (pl. MR- és CT-képek) ugyanattól a
pácienstől kell származniuk, és a címkében ugyanannak a páciensnévnek és azonosítónak

BOLD MRI Mapping
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kell szerepelnie. A BOLD MRI adathalmazok eltérő páciensektől származó anatómiai
adathalmazokkal való egyesítése érvénytelen eredményekhez vezet.
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14.2.1 A tervezőmátrix meghatározása

Általános információk

A tervezőmátrix a szkennelés során használt paramétereken alapul. A szkennernél a szkenner
kezelője határozza meg a BOLD MRI szekvenciát és paradigmát.
Szkennelés közben a páciensnek meghatározott funkcionális műveleteket kell végrehajtania (pl.
ujjal való tapintás). Használhatók olyan adatok is, amelyek egynél több műveletet tartalmaznak
egy vizsgálatban, például az ujjal történő tapintási műveletet, melyet a lábfej mozgatása követ. A
program minden meghatározott funkcionális műveletet felsorol. Egy vagy több művelet
választható ki az elemzésben történő használatra.

Műveleti paradigma párbeszédablak

89. ábra 

Feladat meghatározásának módja

Lépések

1.
Kattintson a Define Tasks gombra a funkciók területén.
Megnyílik a Task Paradigm párbeszédablak, ahol megadhatja a tervezőmátrix beállítá-
sait.

2. Kattintson a Create new... gombra, majd adjon meg egy nevet a Task name mezőben
(pl. kéz).

3. A Time to first task mezőben a csúszka húzásával azon (üres) szkenek idejét vagy
számát határozhatja meg, amelyek az első feladat előtt készültek el.

4. A Task length mezőben a csúszka húzásával másodpercben vagy az adott művelethez
végrehajtott szkennelések számában határozhatja meg a művelet hosszát.

5. A Rest length mezőben a csúszka húzásával meghatározhatja az időt vagy a szkene-
ket, amelyek alatt a páciens pihen.

6. Válasszon ki egy színt a funkcionális művelethez a színskálán.
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Lépések

7.

Az Analysis Options meghatározásához kattintson a Tulajdonságok gombra.
Megnyílik az Options párbeszédablak.

8. Válasszon az elérhető opciók közül: Gamma Model, Gaussian Model vagy None,
majd kattintson az OK gombra a beállítás megerősítéséhez.

9.

A Task Paradigm párbeszédablakban kattintson az OK gombra a beállítások megerősí-
téséhez.
Az új feladat ekkor hozzáadódik a Functional Tasks listához a funkciók területén, és fel-
használható lesz a BOLD MRI elemzések során.

MEGJEGYZÉS. Az itt megadott, tervezőmátrixhoz szükséges paramétereket a radiológiai
osztálynak kell biztosítania.
 

Paraméter megjelenítése

A bevitt paraméterek grafikon formájában jelennek meg a Task Paradigm párbeszédablakban. A
jobb oldalon az alkalmazott szkennelési protokollhoz kapcsolódó információk olvashatók le az
előfeldolgozás beállításaival együtt (finomítás, szeletidő korrekciója és mozgáskorrekció).
A szeletidő korrekciója megszünteti a különböző szeletakvizíciós idők miatt keletkező
műtermékeket. Ennek az opciónak a használatához a szelet akvizíciós sorrendet pontosan meg
kell adni. Ha a szelet akvizíciós sorrend nem ismert, akkor a szeletidő korrekciója nem
alkalmazható.
Ha a kiválasztott művelet paraméterei nem egyeznek a betöltött BOLD MRI képsorozattal, akkor
egy figyelmeztetés jelenik meg.
A 89. ábra ábrán mutatott példán a „nyelv” műveletet hajtották végre a következőkkel:
• 0 szkennelési eltolás a páciens aktivációja nélkül
• 8 szkennelés elvégzése alatt (20 másodperc) a páciens nyelvmozdulatot hajtott végre, és
• 16 szkennelés elvégzése alatt (40 másodperc) nem volt páciensaktiváció

Ha a funkcionális műveletre már nincs szükség, akkor a Remove gombra kattintva eltávolíthatja
azt a Task Selection listáról.

A helyes elemzéshez a teljes funkcionális paradigmát funkcionális műveletekként kell
meghatározni. A felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy a kiválasztott beállítások
megegyezzenek az aktuális kísérleti beállításokkal.
A funkcionális paradigma (meghatározott műveletek) és a mért idősorozatok közötti korrelációs
együtthatót az általánosan elfogadott Pearson-féle módszerrel számítjuk ki.
MEGJEGYZÉS. A BOLD MRI csak blokkorientált funkcionális paradigmákat támogat. Az
eseményorientált paradigmákat a rendszer jelenleg nem támogatja.
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14.2.2 BOLD MRI adatok elemzése

Általános információk

Amikor meghatározta a funkcionális műveleteket (lásd: 212. old.), megkezdődhet az adatelemzés.

Az adatelemzés aktiválásának módja

Lépés

A funkcionális elemzés minden meghatározott művelethez történő elindításához kattintson a
Start BOLD MRI Analysis gombra. 
A funkciók területén található folyamatsáv mutatja a művelet állapotát.

Megjelenített eredmények

A kalkulált képfeldolgozási eredmény a képnézetek között jelenik meg az egyes műveletekhez
rendelt színek alapján.

90. ábra 
Az elemzés befejeztével a képadaton lényeges jelinformációkat tartalmazó területek az észlelt
jelaktivitás és a kapcsolódó művelethez rendelt szín szerint színezést kapnak.

A BOLD MRI küszöbérték beállítása

A funkciók területén található Threshold csúszka segítségével állíthatja be a beszínezett
aktivációs terület tartományát. 
A Threshold csúszkával könnyebben megkülönböztethetők az aktivált pixelek (azok, amelyek a
küszöbérték feletti aktivitás lehetőségét hordozzák) a nem aktivált pixelektől. Az aktuális
küszöbérték és valószínűségi érték (p-érték) a hamis pozitív aktivációk kiszűréséhez a csúszka
felett látható.

Opciók

A csúszka jobbra húzásával növelheti a megjelenítéshez szükséges minimális jelintenzitást. A
megjelenített aktivációs terület ennek megfelelő csökken.
MEGJEGYZÉS. Minél nagyobb a jelintenzitás, annál halványabb a szín.
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Opciók

A csúszka balra húzásával alacsonyabb BOLD MRI jelintenzitással rendelkező területeket is be-
vonhat a vizsgálatba.

A BOLD MRI Mapping funkcióban alkalmazott küszöbérték az elemzés sikeres lefolytatását
követően visszaáll az alapértelmezett küszöbértékre, melynek statisztikai szignifikanciája p
= 0,001. Ez csak egy javasolt küszöbérték. Az adatok értékelése és használata előtt a
felhasználónak mérlegelnie kell a javasolt értéket, és szükség esetén módosítania kell a
küszöbértéket. A küszöbérték nagy mértékben befolyásolja a megjelenített eredményt.
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14.3 Time Series View lap
Áttekintés

Általános információk

A Time Series View lappal a BOLD MRI aktivációs jeladatokat vizsgálhatja meg az alábbi célból:
• A helyes küszöbérték-beállítás elősegítése
• A megjelenített aktivációk kiértékelése
• Az eredmények a meghatározott paradigmával történő összevetése

Ezenfelül egy meghatározott voxelt is kijelölhet a képállományban a megfelelő jel
megjelenítéséhez az idősíkon, valamint ezeknek a jeleknek a grafikonra helyezéséhez, amelyen
láthatók a mozgáskorrekció paraméterei (ha importálás alatt alkalmazza), és így a mozgás által
létrehozott műtermékekkel való lehetséges egybeesések is.

Képernyő-elrendezés

③

④

①

②

91. ábra 

Sz. Nézet Magyarázat

① 3D-s konfigurációs né-
zet Különböző nézetopciók konfigurálása (lásd: 86. old.).

② Képállomány kiválasz-
tása nézet A megjelenített képállomány kiválasztása (lásd: 284. old.).

③ Time series view
A funkciólistán kiválasztott funkcionális művelet itt jelenik meg,
és olyan információkkal lehet lefedve, mint a jelerősség az idősí-
kon, mozgáskorrekció stb.

④ Voxel kiválasztása né-
zet

Itt kiválaszthat egy voxelt, amelyen az idősorozatú grafikon alap-
ul.
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Interpolációs beállítások

Opciók

A kezdeti funkcionális elemzés után (lásd: 221. old.) a voxel
selection nézetben lévő aktivációs terület az aktuális voxelel-
osztás szerint jelenik meg itt.

A megjelenített információk vizuális interpolációjának elősegí-
tése érdekében először kattintson a nyíl gombra a voxel se-
lection nézetben, majd kattintson az interpolációs ikonra.
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14.3.1 Jelmegjelenítés

Általános információk

A Time Series View nézetben a funkciólistán kiválasztott funkcionális művelet a több végrehajtott
szkennelést tartalmazó idővonalra fektetve tekinthető meg. Először más információk nem jelennek
meg.

A jelmegjelenítés aktiválásának módja

Egy adott helyen egy adott idő alatt észlelt jelintenzitás megjelenítéséhez válassza ki a kívánt
voxelt vagy voxelek csoportját a voxel selection nézetben.

Lépések

1. Először kattintson a nyíl gombra a voxel selection nézetben,
majd kattintson a Time Series Options ikonra.

2.

Válassza ki az idősorozat-opciót: Single Voxel, 3 x 3 Voxel,
5 x 5 Voxel.
MEGJEGYZÉS. Ha 3 x 3 Voxel vagy 5 x 5 Voxel kerül kivá-
lasztásra, akkor a vonatkozó jelhez egy átlagértéket vesz fel.
Ez a funkcionális aktiváció megbízhatóbb kiértékelését teszi
lehetővé.
 

3. Gondoskodjon arról, hogy a Select Timeseries ikon az esz-
köztárban aktív legyen (sárga).

4.

A voxel selection nézetben kattintson a beszínezett aktivációs
területre, amely az éppen kiválasztott funkcionális műveletet
jelöli.
A citromsárga keret jelzi, hogy a területet jelmegjelenítésre
használják. A keretet az egérmutató segítségével (célkereszt-
ként jelenik meg) módosíthatja.
MEGJEGYZÉS. Az erős jelintenzitást mutató területek színe-
zése halvány.
 

Grafikon jelmegjelenítéssel

① ②

92. ábra 
Miután kiválasztotta a voxeleket, a vonatkozó BOLD MRI jelintenzitás (y-tengely) az idősíkon (x-
tengely) fehér színnel jelenik meg a grafikonon.
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Minél erősebb a jel az egyes beszínezett sávokon (azaz minél magasabb a szürkeárnyalatos
szint), annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a jel nem csak véletlenszerű műtermékek
eredménye.
Kiszámításra kerül a funkcionális művelethez tartozó korrelációs együttható és a kiválasztott
voxelterület ①.
Megjelennek a kiválasztott voxelterület x-, y- és z-koordinátái ②.
A fő érték (a grafikon jobb alsó része) a kiválasztott terület típusát jelzi (különálló voxel, 3 x 3
interpolált vagy 5 x 5 interpolált)

A módszerrel járó bizonytalanság, a statisztikai elemzések és az alapul szolgáló MRI EPI
képek jellemzően rossz minősége miatt az eredményeket az agyi tevékenységre vonatkozó
parametrikus információkként javasolt tekinteni.
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14.3.2 Mozgáskorrekció

Általános információk

Ha a mozgáskorrekciót alkalmazza importálás során (lásd: 44. old.), akkor a vonatkozó átfordítási
és elforgatási paraméterek ugyancsak megjeleníthetők a time series nézetben.

Mozgáskorrekció információinak aktiválása

Lépések

1. Kattintson a Motion Correction ikonra (a képernyő bal felső sarká-
ban).

2. Válassza ki a mozgáskorrekció opciót: None, Translation, Rotati-
on.

A grafikon értelmezése

A time series nézetben megjelenített grafikon a páciens koordinátarendszerének x, y és z
irányában frissül.

93. ábra 
• Az R-L (jobbról balra) mozgás piros vonallal jelenik meg
• Az A-P (elölről hátra) információk zöld vonallal jelennek meg
• A H-F (fejtől a lábfejig) információk kék vonallal jelennek meg

Az átfordítási információk milliméterben értendők. Az elforgatási információk fokban értendők.

Time Series View lap
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14.4 3D BOLD MRI objektumok
A vizsgált terület meghatározása

Általános információk

Amikor a BOLD MRI elemzés befejeződött, létrehozhatja a BOLD MRI struktúra háromdimenziós
modelljét, melyet exportálhat a Brainlab navigációs programmal való használathoz.

A Region of Interest funkció használata

A 3D objektum generálása előtt az eszközsávon elérhető Region of Interest funkcióval pl.
megszüntetheti az erek okozta hamis aktivációkat. Ez a funkció a motorikus aktivációs területek
különválasztására is használható.
MEGJEGYZÉS. Egy sikeres BOLD MRI elemzést követően a Region of Interest funkció
automatikusan aktiválásra kerül. 
 

A vizsgált terület meghatározásának módja

94. ábra 

Lépések

1. Kattintson a region of interest ikonra az eszközsávon, ha még nem aktív (sár-
ga).

2. Az egérmutató segítségével állítsa be a képnézetekben lévő sárga pontozott keret mére-
tét és pozícióját, hogy az a kívánt vizsgált területre helyezhető legyen.

3D objektumok funkcionális területekről történő generálásakor győződjön meg arról, hogy
a fontosabb aktivációk a vizsgált területen belül vannak-e. Ha a Region of Interest funkció
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nem aktív, akkor az összes BOLD MRI terület az aktuális műveletekből felhasználásra kerül
a 3D-s objektum létrehozásához.

3D BOLD MRI objektumok
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14.4.1 3D BOLD MRI objektumok létrehozása

Kezdés előtt

Mivel az anatómiai képállományok (pl. MR) magasabb felbontású adatokat adnak, a 3D BOLD
MRI objektumot csak anatómiai adatokból lehet létrehozni. Ezért a BOLD MRI adatokat anatómiai
képállománnyal kell egyesítenie (lásd: 153. old.), és ellenőriznie kell a fúzió eredményét a 3D
struktúra pontosságának biztosítása érdekében.
BOLD MRI 3D objektum létrehozásához először:
• Végezze el a BOLD MRI elemzést a vonatkozó funkcionális műveletre (lásd: 214. old.)
• Határozzon meg egy vizsgált területet a 3D objektumhoz a funkcionális művelet aktivációs

területén belül (lásd: 221. old.)

3D BOLD MRI objektumok létrehozásának módja

Lépések

1. Válasszon ki egy funkcionális műveletet a listáról a funkciók területén.

2. Kattintson a Create 3D Object funkcióra a Properties párbeszédablak megnyitásához.

3. A Name mezőben szükség esetén szerkessze az objektum nevét.

4. Az Image Set listából válassza ki azt a fuzionált képállományt, amelyhez a 3D BOLD MRI
objektumot kapcsolni kívánja.

5.

Aktivációs gócpont létrehozásához (a legnagyobb jelintenzitással rendelkező terület jelö-
lése) a 3D objektumhoz válassza ki a Create Activation Hot Spot lehetőséget.
MEGJEGYZÉS. A funkcionális gócpontok a legmagasabb aktivációval bíró voxelt jelölik
egy adott vizsgálati területen egy meghatározott funkcionális művelethez. Ez elősegíti a
felhasználó számára az eredményként kapott aktivációk elemzését, illetve az aktivációs
gócpontokra való összpontosítást. A gócpontok egy voxelobjektum létrehozásával egyi-
dejűleg készíthetők el, azonban csak abban az esetben van erre lehetőség, ha a vizsgált
terület meg van határozva.
 

6. Kattintson a Select Color lapra, majd válasszon egy színt a 3D BOLD MRI objektumnak.

7.
Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez.
A 3D BOLD MRI objektum hozzáadásra kerül a listához a funkciók területén, majd megje-
lenik a képnézetek között a tervezési területen.
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Megjelenített 3D BOLD MRI objektumok

95. ábra 

A BOLD MRI gócpont és a 3D objektum színe a navigációba történő exportálás során
megváltozhat.

A 3D megjelenítés beállítása

Opciók

A 3D objektumok csak körvonalként való megjelenítéséhez jelölje be a Contours jelölőnégyze-
tet a funkciók területén az aktiváláshoz.

A 3D objektumnak a kiválasztott színnel való megjelenítéséhez kattintson a Contours jelölő-
négyzetre.

Funkcionális szerkezetek és anatómiai adatok

A magas felbontású anatómiai MRI szken a BOLD MRI adatokhoz képest más képmezővel
is rendelkezhet. Az anatómiai adatok méretétől és a talált aktivációs területek
elhelyezkedésétől függően előfordulhat, hogy a generált objektumok csak részben, vagy
egyáltalán nem hozhatók létre az anatómiai térfogatban.

A BOLD MRI feldolgozás eredményét gondosan ellenőrizni kell, és csak akkor lehet
megerősíteni, ha teljesen biztos abban, hogy az megfelel az ismert anatómiai területeknek.
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3D BOLD MRI objektumok eltávolítása

Lépések

1. Válasszon ki egy 3D BOLD MRI objektumot a listáról.

2. Kattintson a Remove gombra.
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15 ROSTKÖVETÉS
15.1 Bevezetés
Áttekintés

Általános információk

A Fiber Tracking lehetővé teszi roststruktúrák nyomon követését egy megadott vizsgált területen,
diffúzió-súlyozott MR képek alapján.
A Fiber Tracking akkor áll rendelkezésre, amikor betöltött egy DTI adatkészletet az aktuális
kezelési tervbe.

A rostkövetés alapja

A Fiber Tracking a diffúziós anizotrópia mérésén alapul az agyban, különböző irányokból
készített diffúzió-súlyozott képek (DTI-adatok) használatával. 
A teljes adatmennyiségre kiszámításra kerül a víz diffúziós iránya a potenciális fehérállomány-
rostok mentén. Ez lehetővé teszi, hogy az iPlan kövesse a rostok irányát egy kiválasztott vizsgált
területen, és megjelenítse az irányt egy színkód szerint, amelyben az adott színek egy bizonyos
irányt jelentenek.
Az iPlan segítségével kiválaszthat rostkötegeket a vizsgált területből kiindulva, majd átalakíthatja
a rostköteget egy 3D objektummá, amelyet további tervezéshez használhat.

Kezdés előtt

3D rost objektumokat kizárólag anatómiai adatokból (például MR) lehet létrehozni. Ezért
gondoskodjon arról, hogy a DTI-adatokat anatómiai képállománnyá egyesítse az Image Fusion
funkció segítségével.

Lépések

1. A DTI-adatok akvizícióját a Brainlab ügyfélszolgálattól beszerezhető Brainlab szkennelési
útmutató szerint végezze.

2. Importálja a DTI- és az anatómiai adatállományt (lásd: 25. old.).

3. Az anatómiai és a funkcionális információk kombinálásához hajtsa végre a képfúziót
(lásd: 153. old.) a DTI-adatok és más rendelkezésre álló képállományok között.

A szkenner konfigurációjától és a szkennelési protokolloktól függően a DTI képek
torzulhatnak, ami hibás 3D objektum-létrehozást és -elhelyezést eredményez. A képfúzió
során a DTI-adatok helyességét össze kell vetni más anatómiai adatokkal, és meg kell
erősíteni.

A megfelelő helyen történő, helyes 3D objektum-létrehozás elősegítése érdekében
egyesítse az alacsony felbontású B0 szeletállományt egy anatómiai szeletállománnyal, és
manuálisan hagyja jóvá ezt a fúziót.
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15.1.1 Rostkövetés funkciók

Fő képernyő

96. ábra 

A funkciók áttekintése

Funkció Magyarázat Lásd

Listamező
Listázza a vizsgált területeket, rostkötegeket és egyéb 3D ob-
jektumokat, melyeket hozzáadott. Itt módosíthatja a listában
szereplő elemek láthatóságát, színét és tulajdonságait.

67. old.

New ROI... Vizsgált terület létrehozása. 231. old.

Remove Egy kiválasztott vizsgált terület, rostköteg vagy 3D rost objek-
tum törlése a listából. 238. old.

FA Threshold A rostok követésekor figyelembe vett minimális diffúziós érték
beállítása. 234. old.

Minimum Length A követendő rostok minimális hosszának beállítása. 234. old.

Track Elkezdi a rostkövetést a megadott paraméterek és az aktuális
vizsgált terület szerint. 235. old.

Exclude Kizár bizonyos rostokat az egy vagy több látható vizsgált terü-
leten (ROI) áthaladó összes látható rost közül. 169. old.

Create 3D Ob-
ject... Létrehozza a követett rostok 3D-s modelljét. 237. old.

Contours Megmutatja a 3D rostot színezve vagy csak a körvonalát. 238. old.

Bevezetés
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15.2 A rostkövetés használata
A DTI-vizsgálat kiválasztása

A vizsgálat kiválasztása

Ha egynél több DTI-vizsgálatot importált a kezelési tervébe (pl. ha importált egy vizsgálatot hat
diffúziós iránnyal és egy másik vizsgálatot tizenkettő diffúziós iránnyal), megnyílik a DTI Study
párbeszédablak, amikor megadja a Fiber Tracking tervezőfeladatot. Itt kiválaszthatja a DTI-
vizsgálatot, amelyben követni kívánja a rostokat.

97. ábra 

Lépések

1. Válassza ki a DTI-vizsgálatot az Available DTI Studies listából.

2. Ellenőrizze a párbeszédablak jobb oldalán megjelenített információkat.

3. A kiválasztása megerősítéséhez és a párbeszédablak bezárásához kattintson az OK
gombra.

DTI-adatok ellenőrzése

Ha a folyamatjelző alatti Abort gombra kattint a DTI-importálás alatt, akkor előfordulhat,
hogy a program még kiszámítja a diffúziós tenzort. Azonban lehet, hogy ez a kapott
diffúziós tenzor hibás. Ebben az esetben ellenőriznie kell a diffúziós adatokat (pl. a képek
számát), hogy meggyőződjön róla, hogy minden szükséges adat importálásra került.

A szkenner konfigurációjától és a szkennelési protokolloktól függően a DTI-képek
torzulhatnak. Az adatok helyességének biztosítása érdekében a képfúzió során a DTI-
képeket össze kell vetni az anatómiai adatokkal és ellenőrizni kell.

Rendszerüzenetek

Annak biztosítása érdekében, hogy érvényes adatokat használjanak a kezelés tervezéséhez,
minden betöltött DTI-adatnak ugyanattól a pácienstől kell származnia, mint azt anatómiai
adatoknak. Ha olyan pácienstől próbál új DICOM adatokat importálni, akinek más a neve vagy az
azonosítója, a program egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg.
• Ha a Yes gombra kattint, a képeket az aktuális kezelési tervbe fogja betölteni. Ezt az opciót

csak akkor használja, ha biztos benne, hogy a páciens DTI-adat ugyanarra a páciensre
vonatkozik, mint amelyeket már betöltött.

• Ha a No gombra kattint, a kiválasztott adatokat nem fogja betölteni a tervbe.

ROSTKÖVETÉS
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A DTI-adathalmaznak és az anatómiai adatoknak (pl. MR- és CT-képek) ugyanattól a
pácienstől kell származniuk, és a címkében ugyanannak a páciensnévnek és azonosítónak
kell szerepelnie. DTI-adathalmazok eltérő pácienekstől származó anatómia
adathalmazokkal való egyesítése érvénytelen eredményekhez vezet.

A rostkövetés használata
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15.2.1 A vizsgált terület meghatározása követéshez

Hogyan követjük a rostokat?

A program a helyi diffúzió irányát követve rekonstruálja a rostkötegeket. Bizonyos számú pontot
összekötve a rostot vonalként rekonstruálja. A program egy Ön által meghatározott vizsgált
területből (ROI) indul ki, és összeköti a hasonló FA értékű diffúziós területeket.

Háttér

Ahhoz, hogy roststruktúrákat hozzon létre a kezelési tervében, először meg kell adnia a kezdeti
vizsgált területet a kiválasztott képállományban. A vizsgált terület meghatározásakor a rostköteg
tartalmaz minden olyan rostot, amely áthalad a területen.
Egyidejűleg több vizsgált területet is létrehozhat és használhat. Ha például kiválaszt egy vizsgált
területet a motorikus területen és egy másikat az agytörzsben, ez lehetővé teszi az ezen
területeket összekötő fehérállományi kötegek (pl. piramispálya) megjelenítését.
MEGJEGYZÉS. Ha meghatározott egy vizsgált területet, akkor azt csak akkor használja a
rostkövetéshez, ha láthatóra van állítva a listanézetben (lásd: 66. old.).
 

A megadott vizsgált terület aktiválása

Lépések

1. Kattintson a New ROI ... gombra a funkciók területén a ROI Properties párbeszédablak
megnyitásához.

2.

Most három különböző objektumtípus létrehozására van lehetősége. A ROI Properties
párbeszédablakban válassza a következők valamelyikét:
• Manual 3D Object (alapértelmezett beállítás, lásd: 231. old.)
• Existing 3D Object (lásd: 232. old.)
• Cubic Box (lásd: 233. old.)

Manuális 3D objektum megadása

Ez az opció lehetővé teszi a vizsgált terület meghatározását egy objektum manuális
létrehozásával a képállományban.

98. ábra 
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Lépések

1. Gépeljen be egy nevet a vizsgált terület számára a Name mezőbe.

2. A Region of Interest (ROI) alatt válassza ki a Manual 3D Object lehetőséget.

3.

A Properties területen:
• Válasszon egy színt az objektum számára a palettáról.
• Használja a Brush (lásd: 175. old.) és Eraser (lásd: 203. old.) funkciókat egy objektum

manuális rajzolásához a képnézetben rendelkezésre álló képadatokra.
• Szükség szerint aktiválja/deaktiválja az Auto Fill (lásd: 202. old.) és Contours (lásd:

202. old.) jelölőnégyzeteket.

4. Kattintson az OK gombra a vizsgált terület hozzáadásához a funkciók területén levő listá-
hoz.

Létező 3D objektum kiválasztása

Ez az opció lehetővé teszi egy vizsgált terület meghatározását az Object Creation tervezőfeladat
használatával létrehozott objektumok alapján (lásd: 169. old.).

99. ábra 

Lépések

1. Gépeljen be egy nevet a vizsgált terület számára a Name mezőbe.

2. A Region of Interest (ROI) alatt válassza ki az Existing 3D Object lehetőséget.

3.

A Properties területen:
• Válasszon egy színt az objektum számára a palettáról.
• Válasszon ki egy anatómiai struktúrát a listából, melyet a vizsgált terület, pl. a tumor

vagy BOLD MRI aktiválásának alapjául fog használni.
• Az Enlarge Object by mezőben kattintson a nyíl gombokra, vagy adjon meg egy érté-

ket a mezőben az objektum méretezéséhez használandó anatómiai struktúra határának
definiálásához.

4. Az objektum előnézetének létrehozásához kattintson a Generate gombra.

5. Kattintson az OK gombra a vizsgált terület hozzáadásához a funkciók területén levő listá-
hoz.

A rostkövetés használata
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Kocka alakú vizsgált terület meghatározása

Ez az opció lehetővé teszi egy vizsgált terület meghatározását a kívánt területnek egy kocka
alakú keretbe foglalásával.

100. ábra 

Lépések

1. Gépeljen be egy nevet a vizsgált terület számára a Name mezőbe.

2. A Region of Interest (ROI) alatt válassza ki a Cubic Box lehetőséget.

3. A Properties területen válasszon egy színt az objektumnak a palettáról.

4.
A képnézetekben használja az egérmutatót a vizsgált terület (a keret jelöli) pozicionálásá-
hoz és átméretezéséhez, amíg a rostkövetéshez használandó területet nem foglalja ma-
gába.

5. Kattintson az OK gombra a vizsgált terület hozzáadásához a funkciók területén levő listá-
hoz.

Következő lépések

Ha meghatározta a vizsgált területet, a következőket teheti:
• A követési paraméterek beállítása (ha szükséges, lásd: 234. old.).
• A rostok követésének megkezdése (lásd: 235. old.).

ROSTKÖVETÉS
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15.2.2 A követési paraméterek beállítása

Általános információk

A megadott vizsgált területen a rostok követése előtt ellenőrizheti és módosíthatja a rostkövetési
paramétereket (ha szükséges) a rostok optimális követéséhez a képállományban.

Az FA küszöb beállítása

Az FA-küszöb a diffúzió minimális értéke, amely figyelembe vételre kerül a rostkövetésnél. A
kezelési tervbe importált DTI-adatoktól függően előfordulhat, hogy ezt a beállítást nem kell
módosítani.
• Az alacsonyabb küszöb beállítás lehetővé teszi a kisebb és kevésbé fontos rostok követését.
• A magasabb küszöb beállítás csökkenti a zajt és a jelentősebb rostokat jeleníti meg.

Lépés

A küszöb kívánt szintre való beállításához húzza az FA Threshold csúszkasávot a funkciók te-
rületén. 
MEGJEGYZÉS. A küszöbérték a csúszkasáv felett jelenik meg. Az alapértelmezett beállítás 0,3.
 

A minimális hossz beállítása

Lépés

A követendő rostok minimális hosszának milliméterben való megadásához húzza a Minimum
Length csúszkasávot a funkciók területén. 
MEGJEGYZÉS. A hossz a csúszkasáv fölött jelenik meg. Az alapértelmezett beállítás 80 mm.
 

A rostkövetés használata
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15.2.3 Rostok követése

Általános információk

A Start Tracking funkció lehetővé teszi, hogy a program kövesse az összes rostot, amelyek
keresztezik az aktív vizsgált területet és megfelelnek a megadott kritériumoknak (FA Threshold
és Minimum Length). Ez a funkció akkor engedélyezett, ha egy vagy több vizsgált terület látható.

A rostkövetés aktiválása

Lépések

1. Válasszon ki egy vizsgált területet a listáról a funkciók területén.

2.
A rostok követéséhez kattintson a Start Tracking gombra.
Ha befejeződött a folyamat, a program megjeleníti a rostokat a diffúzió iránya szerint kü-
lönböző színekkel, a rostköteget pedig hozzáadja a funkciók területén lévő listához.

Megjelenített rostok

101. ábra 

Rost színe Diffúzió iránya

Piros Bal-jobb

Zöld Elülső-hátsó

Kék Fej-láb

MEGJEGYZÉS. A kép szögeltérésétől függően a rostok színkódja eltérhet a fentitől.
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Rostkötegek láthatósága

Opciók

A funkciók területén lévő listában a rostköteg melletti nyitott szem ikon azt jelenti, hogy
a rostköteg látható.
A rostköteg elrejtéséhez kattintson a szem szimbólumra.

A csukott szem ikon azt jelzi, hogy a rostköteg el van rejtve.
A rostköteg újbóli megjelenítéséhez kattintson a szem szimbólumra.

Ablakozási beállítások

A megjelenített képek ablakozási beállításait bármikor módosíthatja az eszköztár Windowing
(lásd: 296. old.) vagy Advanced Windowing (lásd: 297. old.) gombjai segítségével. Mivel az
ablakozás csak egy vizuális küszöb, ezeknek a beállításoknak a módosítása nem befolyásolja a
rostkövetési számításokat.

A rostkövetés eredményei

A rostkövetés eredménye diffúziós tenzor képekből kiinduló számításokon alapul. Az iPlan
csak a lokális anizotrópia relatív reprezentációját jeleníti meg, amely az agy
fehérállományában lévő roststruktúrákhoz kapcsolódik.

A szkennerből származó eredeti diffúziós adatokat befolyásolhatja a tumor típusa, mérete
és elhelyezkedése. Ha ödéma van jelen, akoor az anizotrópikus információ elveszhet vagy
torzulhat.

A követési algoritmus azokat a rostokat követi, amelyek megfelelnek az aktuális küszöb és
minimális hossz beállításoknak (lásd: 234. old.). Ha ezek a beállítások túl magasak vagy túl
alacsonyak, a követett rostok eltérhetnek a tényleges anatómiai struktúrától. Ezeket a
rostokat soha nem szabad az anatómiai struktúra abszolút ábrázolásának tekinteni, sokkal
inkább a kiválasztott vizsgált területen áthaladó lokális diffúzió ábrázolásának. További
információt a Brainlab vevőszolgálattól beszerezhető szkennelési útmutatóban talál.

A rostkövetés használata
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15.3 3D rost objektumok
3D rost objektumok létrehozása

Általános információk

Amikor befejeződött a rostkövetés, létrehozhatja a rostköteg háromdimenziós modelljét, melyet
exportálhat a Brainlab navigációs programmal való használathoz.

Kezdés előtt

Mivel az anatómiai képállományok (pl. MR) nagyobb felbontású adatokat adnak, a 3D rost
objektumot csak anatómiai adatokból lehet létrehozni. Ezért gondoskodjon arról, hogy a DTI-
adatokat anatómiai képállománnyal egyesítse (lásd: 153. old.), és ellenőrizze a fúzió eredményét
a 3D objektum pontosságának biztosítása érdekében.

3D objektum létrehozása

Lépések

1. Válassza ki a rostköteget a listáról a funkciók területén.

2. Kattintson a Create 3D Object... gombra a Properties párbeszédablak megnyitásához
(lásd: 67. old.).

3. Gépelje be a Name mezőbe a 3D rost objektum nevét.

4. Az Image Set listából válassza ki az egyesített képállományt, amelyhez a 3D rost objek-
tumot kapcsolni kívánja.

5. Kattintson a Select color fülre, és válasszon színt a 3D rost objektumnak.

6. Használja az Opacity csúszkasávot annak megadására, hogy mennyire átlátszóan kerül-
jön megjelenítésre a 3D rost objektum a 3D képnézetekben.

7.
Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez.
A 3D rost objektum hozzáadásra kerül a listához a funkciók területén, majd megjelenik a
képnézetek között a tervezési területen.

MEGJEGYZÉS. Különböző rostkötegeket követhet, és annyi 3D rost objektumot hozhat létre,
amennyire csak szüksége van a kezelési tervhez.
 

Rost objektumok és anatómiai adatok

Az anatómiai adatok méretétől és a követett rostok elhelyezkedésétől függően előfordulhat,
hogy a generált 3D rostobjektumok csak részlegesen, vagy egyáltalán nem jönnek létre
ezeken a szeletállományokon belül. Ha a követett rostok olyan területeken helyezkednek el,
amelyeket nem fed le teljesen az anatómai szeletállomány, egy megfelelő figyelmeztető
üzenet jelenik meg. Ha az anatómiai adatállományban lévő rostok közül egyet sem lehet 3D
objektummá konvertálni, a program egy figyelmeztetést jelenít meg, és a 3D objektum
létrehozása megszakad.
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3D rostobjektum példák

Az alábbi képen egy példa látható a piramispálya megjelenítésére 3D rostobjektumként.

102. ábra 

A 3D megjelenítés beállítása

Opciók

A 3D objektum csak körvonalként való megjelenítéséhez kattintson a funkciók területén lévő
Contours jelölőnégyzetre az aktiválásához.

A 3D objektumnak a kiválasztott színnel való megjelenítéséhez kattintson a Contours jelölő-
négyzetre a deaktiválásához.

3D rost objektumok eltávolítása

Lépések

1. Válasszon ki egy 3D rostobjektumot a listáról.

2. Kattintson a Remove gombra.

3D rost objektumok
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16 SZTEREOTAXIÁS
TERVEZÉS

16.1 Bevezetés
Áttekintés

Általános információk

A Stereotactic Planning tervezési lépés során Ön az alábbiakat teheti:
• megtervezheti a lehetséges útvonalakat a sebészi eszközök számára a szkennelt képeken,
• kiszámíthatja a sztereotaxiás ívbeállításokat a tervezett irányvonalra vonatkozóan.

SZTEREOTAXIÁS TERVEZÉS
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16.1.1 Sztereotaxiás tervezési funkciók

Fő képernyő

103. ábra 

A funkciók áttekintése

Funkció Magyarázat Lásd

Listamező
A képállományhoz hozzáadott irányvonalakat sorolja fel. Itt
módosíthatja az irányvonalak láthatóságát, színét és tulajdon-
ságait.

67. old.

New Trajectory... Irányvonal hozzáadása a képállományhoz. 241. old.

Remove Irányvonal eltávolítása a képállományból. 254. old.

Duplicate Egy létező irányvonal másolása. 242. old.

Parallel... Irányvonal létrehozása, amely párhuzamos egy már létező
irányvonallal. 243. old.

Target Irányvonal célpontjának elhelyezése vagy lokalizálása. 241. old.

Entry Irányvonal belépési pontjának elhelyezése vagy lokalizálása. 241. old.

Stereotactic Refe-
rence

Ha a tervben több sztereotaxiás lokalizálás áll rendelkezésre,
válassza ki a használandó lokalizált képállományt. 244. old.

Arc Settings... Különböző ívbeállítások ellenőrzése és módosítása. 244. old.

AC/PC Coordina-
tes...

A célpontnak és a belépési pontnak a kiválasztott pont koordi-
nátái alapján való elhelyezése. 246. old.

Atlas... Az atlaszképen lévő megtervezett irányvonal és a megfelelő
páciensképek ellenőrzése. 248. old.

Display AC/PC
Points

Az AC és PC pont megjelenítése, ha a kiválasztott képállo-
mány AP/PC lokalizált, vagy AC/PC lokalizált állománnyá van
egyesítve.

254. old.

Bevezetés
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16.2 Irányvonalak létrehozása
Új irányvonalak hozzáadása és elhelyezése

Irányvonalak hozzáadása

Lépések

1. Kattintson a New Trajectory... lehetőségre a Properties párbeszédablak megnyitásához
(lásd: 67. old.).

2.
Gépelje be a Name mezőbe az irányvonal nevét.
MEGJEGYZÉS. Ha nem nevez el egy irányvonalat, akkor ez Trajectory néven adódik
hozzá a listához, és a soron következő számot kapja.
 

3. A Diameter mezőben adjon meg egy átmérőt az irányvonalhoz (milliméterben).

4. Válasszon ki egy színt az irányvonalhoz.

5. Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és az új irányvonal hozzáadásá-
hoz a funkciók területén lévő listához.

Irányvonalak elnevezése

Minden irányvonalnak adjon egy egyedi nevet, hogy azt világosan azonosítani lehessen.

Irányvonalak elhelyezése

Lépések

1. Válasszon ki egy irányvonalat a listáról a funkciók területén.

2.
Kattintson a Target gombra, majd pedig a képre a célpont elhelyezéséhez.
A célpont célkeresztként jelenik meg a képen.

3.

Kattintson az Entry gombra, majd pedig a képre a belépési pont elhelyezéséhez.
A belépési pont kör formájában jelenik meg, és a képen megjelenik az irányvonal is a be-
lépési pont és a célpont között.
A megjelenített irányvonalakra itt láthatók példák: 255. old.
MEGJEGYZÉS. A pontokat háromdimenziós szerkezetek felületén is elhelyezheti 3D né-
zetekben. Ha a 3D nézetben elhelyezi a cél- és belépési pontokat, utána ellenőriznie kell
az irányvonalat 2D nézetekben.
 

MEGJEGYZÉS. A pontok áthelyezéséhez az egérmutatót is használhatja, hogy a kívánt
pozícióba húzza a pontot.
 

Irányvonalak megtekintése

Egy irányvonal hozzáadása után megtekintheti az irányvonalat a képnézetekben és ellenőrizheti
azt a következő leírás szerint: 255. old.

SZTEREOTAXIÁS TERVEZÉS
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16.2.1 Irányvonalak másolása

Kezdés előtt

A kezelési tervnek legalább egy tervezett irányvonalat kell tartalmaznia.

Irányvonal-másolatok létrehozásának módja

Lépések

1. Válasszon ki a listáról egy korábban meghatározott irányvonalat a funkciók területén.

2.

Kattintson a Duplicate gombra az irányvonal hozzáadásához a funkciók területén lévő
listához.
MEGJEGYZÉS. Alapértelmezetten a másolt irányvonal a már létező irányvonal szerint
lesz elnevezve, a Clone névvel és a soron következő számmal kiegészítve.
 

Másolt irányvonalak

A másolt irányvonalak befedik az eredeti irányvonalat. Az új irányvonalat a Target és Entry
gombokkal helyezheti át (lásd: 241. old.).

Irányvonalak létrehozása
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16.2.2 Párhuzamos irányvonalak létrehozása

Kezdés előtt

A kezelési tervnek legalább egy tervezett irányvonalat kell tartalmaznia.

Párhuzamos irányvonalak létrehozásának módja

Lépések

1. Kattintson a New Trajectory... lehetőségre a Properties párbeszédablak megnyitásához
(lásd: 67. old.).

2. Adja meg az irányvonal nevét, átmérőjét és színét a következő leírás szerint: 241. old.

3. Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és az új irányvonal hozzáadásá-
hoz a funkciók területén lévő listához.

4. Adjon meg egy célpontot vagy egy belépési pontot az irányvonalhoz (lásd: 241. old.).

5. Miután elhelyezte a cél- vagy belépési pontot, kattintson a funkciók területén lévő Paral-
lel... gombra.

6.

A Trajectories lapon válassza ki a párhuzamos
irányvonalhoz alapul szolgáló, már létező irányvo-
nalat. Adja meg az irányvonal hosszát.
Nyissa meg a Properties párbeszédablakot az
irányvonal nevének, átmérőjének és színének me-
gadásához, és válassza ki a képállományt.

7.
Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és az új irányvonal hozzáadásá-
hoz a funkciók területén lévő listához.
Az új irányvonal az eredeti irányvonallal párhuzamosan jelenik meg a képen.
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16.3 Ívbeállítások
Áttekintés

Általános információk

Az Arc Settings... funkció a következőket teszi lehetővé:
• az ívbeállítások ellenőrzése/módosítása az irányvonalak listájában kiválasztott irányvonalra

vonatkozóan;
• az ívrendszer rögzítési tájolásának ellenőrzése/módosítása;
• az irányvonal módosítása az ívbeállítási paramétereken keresztül pl. az értékek kerekítése

érdekében.
MEGJEGYZÉS. A támogatott ívrendszerek leírása a 125. old. on található.
 

Az ívbeállítások elérhetősége

Az Arc Settings... funkció az alábbi esetekben aktív:
• sztereotaxiás lokalizálást végeztek (azaz rendelkezésre áll a sztereotaxiás referencia), és
• a kiválasztott képállomány a sztereotaxiás referencia, vagy egyesítve van a sztereotaxiás

referenciával, és
• irányvonal van tervezve a kiválasztott képállományban vagy az egyesített állományban.

MEGJEGYZÉS. A tervezett irányvonalakra vonatkozó ívbeállítások kiszámításához
sztereotaktikusan lokalizált képállománynak kell rendelkezésre állnia.
 

Ha egynél több sztereotaktikusan lokalizált (vagy lokalizálható) képállomány van a tervben,
akkor minden számítás csak egyetlen képállományon alapul, amelynek érvényes, lokalizált
koordinátarendszert kell biztosítania. Kiválaszthat egy képállományt a Stereotactic
Reference legördülő listából a funkciók területén.

A sztereotaxiás referencia kiválasztása

Kiválaszthatja a sztereotaxiás referenciát, ha a tervben több sztereotaxiás lokalizálás áll
rendelkezésre.

Lépés

Válassza ki a legördülő listából az ívbeállítások és fejgyűrű-koordináták kiszámításához és meg-
jelenítéséhez, valamint a párhuzamos pályák tervezéséhez használandó lokalizált képállományt.

Ívbeállítások
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16.3.1 Az ívbeállítások használata

Az ívbeállítások elérési módja

Lépés

Kattintson az Arc Settings... funkcióra az Arc Settings... párbeszédablak megnyitásához.

104. ábra 

Az ívbeállítások beállításának módja

Lépések

1. Az ívrendszer rögzítési tájolásának módosításához válasszon ki egy opciót a legördülő
listából (lateral-left, lateral-right, sagittal-anterior vagy sagittal posterior). 

2. A célkoordináták értékeinek beállításához (milliméterben) vigye be az értékeket a rendel-
kezésre álló mezőkbe (pl. X, Y, Z). 

3. A szögparaméter értékeinek beállításához (fokokban) vigye be az értéket a rendelkezésre
álló mezőkbe (pl. Ring Angle, Arc Angle). 

MEGJEGYZÉS. Mindig a megadott formátumban adja meg az értékeket (lásd még: 125. old.).
Egyéb esetben a program lehet, hogy nem fogadja el az ívbeállításait.
 

A program nem tudja a sztereotaxiás ív / fejgyűrű-alkotóelemek minden lehetséges
ütközését azonosítani. Így megvan a lehetősége annak, hogy az irányvonalat nem lehet az
ívrendszeren a tervezett módon beállítani. Ilyen esetekben alternatív irányvonalakat kell
terveznie.
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16.4 AC/PC koordináták
Áttekintés

Általános információk

Az AC/PC Coordinates funkció lehetővé teszi Önnek az irányvonal cél- és belépési pontjának
elhelyezését a kiválasztott pont koordinátái alapján.
MEGJEGYZÉS. A cél- és belépési pont tervezése az AC/PC koordinátákon keresztül csak egy
kiegészítő tervezési funkció, amely lehetővé teszi Önnek irányvonalak elhelyezését egy
képállományban.
 

Az AC/PC Coordinates funkció által biztosított információ helytelen, inkonzisztens vagy
pontatlan lehet az AC/PC rendszer nem megfelelő lokalizálása miatt, vagy az AC/PC
rendszeren alapuló tervezési módszerekben rejlő hiányosságok miatt. A páciens
sérülésének megelőzésére ellenőrizze minden irányvonal helyzetét a páciens
képnézetekben (pl. a Probe View és Overview lapok).

Az AC/PC koordináták elérhetősége

Az AC/PC Coordinates funkció csak akkor van aktiválva, ha:
• AC/PC lokalizálást végeztek a kiválasztott képállományban, vagy
• a kiválasztott képállomány egyesítve lett egy AC/PC lokalizált képállománnyal.

MEGJEGYZÉS. Az AC/PC lokalizálás módosítása nem változtatja meg az AC/PC Coordinates
funkció által meghatározott irányvonalakat. Az irányvonalak mindig megőrzik a képadatokhoz
viszonyított helyzetüket, amelyekben létre lettek hozva.
 

AC/PC koordináták
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16.4.1 Cél- és belépési pontok elhelyezése

Kezdés előtt

Adjon hozzá egy irányvonalat a funkciók területén lévő listához a 241. old. on ismertetett módon.

A cél- és belépési pontok elhelyezésének módja

Ebben a lépésben Ön elhelyezi a cél- és belépési pontot az AC/PC rendszer relatív koordinátáin
keresztül.

105. ábra 

Lépések

1. Válassza ki a megjelölt irányvonalat a funkciók területén lévő listából.

2. Kattintson az AC/PC Coordinates... elemre a Trajectory párbeszédablak megnyitásá-
hoz.

3. Állítsa be a célkoordinátákat (milliméterben vagy az AC/PC távolság százalékában).

4.

A belépési pont esetében:
• állítsa be a laterális szöget,
• válassza ki a szög irányát (bal vagy jobb) a legördülő listából,
• állítsa be a célponttól való távolságot egy ésszerű hosszúságra (kb. 50 - 70 mm-re), és

ezt követően módosítsa a belépési pontot a Probe View módban. (Ez könnyebbé teszi
az irányvonal irányának és szögének megítélését.)

5.

Válassza ki a koordináta-rendszer referenciapontját (AC Point, MC Point vagy PC
Point).
MEGJEGYZÉS. Az Ön beállításaitól függően alapértelmezett referenciapont van beállít-
va.
 

6. Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez. Az irányvonal ekkor megjelenik
a képnézetekben.
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16.5 Atlasztervezés
Áttekintés

Általános információk

Az Atlas... funkció háromdimenziós információt nyújt az emberi agy anatómiai struktúrájáról a
Schaltenbrand-Wahren agyatlaszban meghatározott és leírt módon. 
Ezt a funkciót az alábbiakra használhatja:
• a megtervezett irányvonal ellenőrzése a páciensképek és az atlaszképek megfeleltetésével;
• a beállított irányvonal cél- és belépési pontjának elhelyezése közvetlenül az atlaszképeken,

valamint egy olyan páciensképeket tartalmazó nézetben, amelyeket az atlaszképekével
megegyező síkban rekonstruáltak.

Atlasztervezés használata

Az Atlas... funkció által biztosított információ helytelen, inkonzisztens vagy pontatlan lehet
az atlasz adatainak nem megfelelő együttes regisztrálása miatt a pácienshez (AC/PC
lokalizálás alapján), vagy magukban az atlaszadatokban rejlő hiányosságok miatt. A
páciens sérülésének megelőzésére ellenőrizze minden irányvonal helyzetét a páciens
képnézetekben (pl. a Probe View és Overview lapok).

Az atlasztervezés elérhetősége

Az Atlas funkció akkor áll rendelkezésre, ha:
• AC/PC lokalizálást végeztek a kiválasztott képállományban, vagy
• a kiválasztott képállomány egyesítve lett egy AC/PC lokalizált képállománnyal, és
• ha irányvonal lett tervezve a kiválasztott képállományban vagy egy, a kiválasztott állománnyal

egyesített képállományban.

Atlasztervezés
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16.5.1 Az atlasz használata

Kezdés előtt

Adjon hozzá egy irányvonalat a funkciók területén lévő listához a 241. old. on ismertetett módon.

Az Atlas párbeszédablak elérése

Lépések

1. Válassza ki a megjelölt irányvonalat a funkciók területén lévő listából.

2. Kattintson az Atlas... funkcióra az Atlas párbeszédablak megnyitásához.

① ②

106. ábra 

Sz. Magyarázat

① Atlaszkép

② Pácienskép

MEGJEGYZÉS. Mivel a Schaltenbrand-Wahren atlasz különböző agyak kombinációján alapul,
inkonzisztenciák jelenhetnek meg az axiális, koronális és szagittális szeletek között. 
 

MEGJEGYZÉS. Az Atlas párbeszédablakban megjelenített atlaszképek nincsenek rekonstruálva,
és csak bizonyos síkokat és pozíciókat ábrázolnak az agyban.
 

Az atlasz információinak megjelenítése/elrejtése

Opciók

Az atlasz szövetének megjelenítéséhez/elrejtéséhez az atlaszképen (a párbeszédablak bal olda-
la) aktiválja/deaktiválja a Tissue On/Off jelölőnégyzetet.

Az atlaszkontúrok rekonstruált páciensképekre rárétegzett megjelenítéséhez/elrejtéséhez(a pár-
beszédablak jobb oldala) aktiválja/deaktiválja a Contour On/Off jelölőnégyzetet.
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Atlaszbeállítások kiválasztása

Lépés

Válassza ki az Available Atlas Sets listából a bal oldali képen megjelenítendő atlaszbeállítást:
• Schaltenbrand-Wahren (axial);
• Schaltenbrand-Wahren (coronal);
• Schaltenbrand-Wahren (sagittal).

A megfelelő pácienskép a jobb oldalon jelenik meg.

A V-Scaling/H-Scaling meghatározása

A V-Scaling funkció mind az atlaszkép, mind a páciensképekre rárétegzett atlaszkontúrok
függőleges tartományának beállítására szolgál.
A H-Scaling funkció mind az atlaszkép, mind a páciensképekre rárétegzett atlaszkontúrok
vízszintes tartományának beállítására szolgál.
A méretezést beállíthatja a megfelelő csúszka segítségével. Használja a páciensképeket és a
rárétegzett kontúrokat a kontúrok lokális megfeleltetésének helyes beállításához.

Opciók

A tartomány megnöveléséhez húzza a csúszkát jobbra.

A tartomány csökkentéséhez húzza a csúszkát balra.

A cél- és belépési pontok elhelyezésének módja

Lépések

1. Kattintson a Target gombra, majd pedig közvetlenül az atlaszképre vagy a páciensképre
a pont kívánt helyen való elhelyezéséhez.

2.
Kattintson az Entry gombra, majd pedig közvetlenül az atlaszképre vagy a páciensképre
a pont kívánt helyen való elhelyezéséhez.
Az irányvonal pozíciója ekkor beállítva jelenik meg a képeken.

Atlasztervezés
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16.6 További funkciók
A kezelési terv kinyomtatása

Általános információk

Miután elvégezte a sztereotaxiás tervezést, PDF formátumba konvertálhatja és kinyomtathatja azt
a sztereotaxiás rendszerrel való intraoperatív használatra. 

A nyomtatás menete

Lépések

1. Kattintson az eszköztárban lévő Print gombra.

2.

A Print párbeszédablakban válasszon ki egy lokalizált képállományt a legördülő listából.
Ha csak látható irányvonalakat szeretne belefoglalni a nyomtatásba (nyitott szem szimbó-
lummal jelölve, lásd: 66. old.), jelölje be a Print only visible trajectories jelölőnégyzetet.

3. Kattintson az OK gombra a létrehozott PDF megjelenítéséhez.

PDF párbeszédablak

①② ④③ ⑤⑥ ⑦

107. ábra 
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Sz. Elem

① Előző oldal

② Nagyítás

③ Kicsinyítés

④ Következő oldal

⑤ Mentés

⑥ Nyomtatás

⑦ Nyomtató kiválasztása

Nyomtatott információ

A PDF-ben a következő információk találhatók:
• az irányvonal neve és hossza;
• ívbeállítások (ha a képállományok lokalizálva vannak);
• AC/PC relatív koordináták (ha a képállományok AC/PC lokalizáltak);
• fejgyűrű-koordináták AC-, PC- és MS (közép-szagittális) pontokhoz (lásd: 250. old.).

Biztonsági megjegyzések

Minden, kezelési tervről szóló jelentést szakképzett személynek kell jóváhagynia, mielőtt a
bennük lévő információkat sugárterápiás kezelési célokra használnák.

Minden kinyomtatott koordináta csak kompatibilis pozicionáló rendszerekkel érvényes
(lásd: 14. old.).

Az MS pontról

Az MS pontra a közép-szagittális sík (illusztráció alább) tájolásának meghatározásához van
szükség az AC/PC tengely mentén. Az MS pont és az AC/PC közötti távolság 70 mm-ben van
meghatározva.

108. ábra 

Sztereotaktikusan lokalizált képállományok

Ha a kezelési terv több egyesített, lokalizált képállományt tartalmaz, kiválaszthatja a
sztereotaxiás referenciaként használandó, tetszőleges lokalizált képet. A kiválasztott

További funkciók
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sztereotaxiás referencia meg lesz határozva a nyomaton, az ívbeállítási
párbeszédablakban, és meg lesz jelenítve a mérési koordináta címkéjén (lásd: 245. old.). Az
ívbeállítások / fejgyűrű-koordináták alkalmazása előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő
sztereotaxiás referenciát használták-e (lásd: 244. old.).
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16.6.1 Általános funkciók

Irányvonalak eltávolítása

Lépések

1. Válasszon ki egy irányvonalat a listáról.

2. Kattintson a Remove gombra.

Cél- és belépési pontok megkeresése

Lépések

1. Válasszon ki egy irányvonalat a listáról.

2.
Kattintson a Target vagy Entry gombon lévő nagyítóüveg ikonra.
A releváns pont a nézet közepén jelenik meg.

AC/PC pontok megjelenítése

Ha AC/PC lokalizálást végeztek a kiválasztott képállományban, vagy a kiválasztott képállományt
egyesítették egy AC/PC lokalizált képállománnyal, akkor megjelenítheti az AC/PC pontokat a
képnézetekben.

Lépés

Jelölje be a Display AC/PC Points jelölőnégyzetet a funkciók területén.
A pontok zöld gömbök formájában jelennek meg a képnézetekben.

MER/S adatok

Ha újrapozicionál egy irányvonalat, az adott irányvonalhoz tartozó egyik MER/S adat és
pálya sem törlődik. A módosított irányvonalakra vonatkozó információkat és az érintett
pályák azt követő változásait a program a Plan Content lapon jeleníti meg, ahol az MER/S
adatok listája található.

Ha töröl egy irányvonalat a Remove funkció segítségével, az adott irányvonalhoz tartozó
pályákhoz bevitt egyik MER/S adat és pálya sem veszik el. A törölt irányvonalakat az Undo
funkció segítségével lehet visszaállítani.

Miután MER/S adatokat vitt be, igen körültekintően járjon el, ha irányvonalakat módosít
vagy távolít el.
MEGJEGYZÉS. Az MER/S adatokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd: 261. old.
 

További funkciók
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16.7 Irányvonal megjelenítése és ellenőrzése
Irányvonal megjelenítése

Lehetséges megjelenítések

①
②
③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

109. ábra 
Az irányvonal cél- és belépési pontjainak megjelenítését a képnézetekben különböző azonosítók
képviselik, az éppen megjelenített szelethez/rekonstrukcióhoz viszonyított helyüktől függően.

Sz. Tervezett pont

① Síkban

② Sík mellett

③ Síkon kívül

④ Teljes méret

⑤ Fél méret

⑥ Pont

⑦ Irányvonal pozíciója

⑧ Nézet pont

⑨ Szelet/rekonstruálás közepe

Irányvonal indikátorok

A metszéspont indikátor (az irányvonal kiemelt része) nincs összefüggésben a szken
vastagságával vagy az aktuális szöveti penetrációval. Az aktuális szöveti penetrációt a
Probe View funkcióval lehet meghatározni.

Az irányvonalhoz megjelenített átmérő az irányvonal-henger metszéspontját ábrázolja a
jelenlegi szelettel/rekonstrukcióval.
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Példa megjelenítésekre

①

② ③ ④ ⑤

⑥

110. ábra 

Sz. Megjelenítés Magyarázat

① Belépési pont Az irányvonal belépési pontja.

② Egyetlen, vastag vonal
Az irányvonal cél- és belépési pontjai a megjelenített szeleten
belül helyezkednek el (azaz az irányvonal a szeletsíkon belül
fekszik).

③ Pontozott vonal vastag
középrésszel

Az irányvonal áthalad az aktuális szeletsíkon, azonban a cél-
és belépési pontok különböző szeleteken helyezkednek el.
A vastag középső rész jelzi azt a pontot, amelyben az irány-
vonal metszi ezt a szeletet.

④ Pontozott vonal vastag
véggel a belépési körnél

Az irányvonal belépési pontja ezen a szeleten helyezkedik el,
a célpont viszont egy másikon.
Az irányvonal vastag vége jelzi, hogy az irányvonal melyik
pontban metszi ezt a szeletet.

⑤ Pontozott vonal vastag
véggel a célpontnál

Az irányvonal célpontja ezen a szeleten helyezkedik el, a be-
lépési pont viszont egy másikon.
Az irányvonal vastag vége jelzi, hogy az irányvonal melyik
pontban metszi ezt a szeletet.

⑥ Célpont Az irányvonal célpontja.

Irányvonalak képállományokban

Mindegyik irányvonal ahhoz a szeletállományhoz kapcsolódik, amelyben a célpont el van
helyezve.
Egy irányvonalat egy másik képállományhoz kapcsolhat egy másik képállomány kiválasztásával
és a célpont ide történő áthelyezésével.
Az irányvonal kiválasztásával a Plan Content lapon, és a lap jobb oldalán megjelenített megfelelő
tulajdonságokra vonatkozó információk megtekintésével ellenőrizheti, hogy egy irányvonal melyik
szelethalmazhoz kapcsolódik.

Irányvonal megjelenítése és ellenőrzése
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Ha ezt követően kicseréli a szeletállományt vagy módosítja a képfúziót az irányvonal
elhelyezése után, ellenőriznie kell annak pontosságát.
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16.7.1 Irányvonalak ellenőrzése

Általános információk

A Probe View lap az irányvonalak ellenőrzésében hasznos. Ez a lap képszeleteket jelenít meg az
irányvonal szögének (ferdeszög) nézőpontjából. Ez lehetővé teszi az irányvonal teljes pályájának
megtekintését, és annak biztosítását, hogy nem hatol át kritikus struktúrákon. 

A képnézetekben minden tervezett irányvonalat ellenőrizni kell, pl. a Probe View vagy
Overview lap segítségével.

Az irányvonalak ellenőrzésének módja

Lépések

1. Aktiválja a Scrolling gombot.

2.

Görgessen végig a szkennelt rekonstruálásokon a (képnézet bal alsó részén látható) pá-
ciensikon által jelzett tengely mentén.
A nézetsík és a célpont közötti távolság a Probe View lap jobb alsó nézetében jelenik
meg.

MEGJEGYZÉS. Irányvonalakat a Pan and Recenter gombbal is ellenőrizhet (lásd: 294. old.).
 

Irányvonal megjelenítése Probe View nézetben

Az alábbi képen egy példa látható az irányvonal ellenőrzésére a Probe View nézetben, ahol az
irányvonal áthatol egy éren.

111. ábra 

Irányvonal megjelenítése és ellenőrzése
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Irányvonal megjelenítése a szeletnézeten

Az alábbi kép ugyanazt az irányvonalat mutatja be, mint az előző ábra, de ezt a 4 Views lapon
tervezték. Itt viszonylag nehéz felismerni az irányvonal laterális áthaladását az éren.

112. ábra 
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17 ELEKTRÓDA FELVÉTEL
17.1 Bevezetés
Áttekintés

Általános információk

Az Electrode Recording tervezőfeladat lehetővé teszi a korábban tervezett irányvonalakhoz
viszonyítva párhuzamos pályák tervezését a képállományban.
Miután megtervezett egy vagy több párhuzamos pályát, láthatóvá válik a páciens anatómiája
(axiális, koronális, szagittális és szondanézet rekonstrukció segítségével) a kiválasztott pálya
mentén lévő, megadott sztereotaxiás pozíciókhoz viszonyítva. Ezeket a sztereotaxiás pozíciókat a
programban lévő távolságértékek beállításával határozhatja meg.
Ezt követően beviheti a mikroelektróda felvétel és ingerlés (MER/S) adatait, melyeket műtét
közben, egy meghatározott pálya adott távolságán mértünk.
A bevitt adatok grafikai és anatómiai ábrázolásban jelenítődnek meg a képernyőn. A megjelenített
információkat az optimális implantátumpozíció meghatározásához használhatja az elektróda
behelyezésénél.

Kezdés előtt

Az Electrode Recording tervezőfeladat használata előtt minden preoperatív tervezőfeladatot - pl.
a sztereotaxiás irányvonal tervezését - be kell fejeznie (lásd: 239. old.). Elsősorban egy
irányvonalat kell meghatározni, amely a sztereotaxiás ívre lesz alkalmazva.
Az Electrode Recording tervezőfeladattal való folytatás előtt ajánlott menteni a véglegesített
preoperatív kezelési tervet, majd menteni egy intraoperatív tervet. Ez lehetővé teszi Önnek az
eljárás felülvizsgálatát mind preoperatív, mind intraoperatív állapotban.
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17.1.1 Az elektróda felvétel funkciói

Fő képernyő

113. ábra 

Rendelkezésre álló funkciók

Funkció Magyarázat Lásd

Trajectory listame-
ző

A képállományhoz hozzáadott irányvonalakat sorolja fel. Itt
módosíthatja az irányvonalak láthatóságát, színét és tulajdon-
ságait.

154. old.

Track listamező A képállományhoz hozzáadott pályákat sorolja fel (párhuza-
mos a kiválasztott irányvonallal). 268. old.

New Track... Hozzáad egy pályát.

Remove Eltávolít egy pályát, valamint bármilyen, a pályára vonatkozó-
an bevitt adatot. 269. old.

Distance Minden pálya aktuális mélységi pozíciója. 271. old.

Automatic Find Központosítja a nézetet az aktuális mélységi pozícióra a kivá-
lasztott pálya mentén. 271. old.

Track Shift Beállítja a pálya pozícióját pl. az agyi eltolódás kompenzálá-
sához. 271. old.

CSV Export Adatokat exportál egy külső mappába CSV fájlformátumban. 282. old.

Bevezetés
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17.2 Párhuzamos pályák tervezése
Áttekintés

Általános információk

A műtét közben mérésre kerülő MRE/S adatok pontos sztereotaxiás helyzetének
meghatározásához párhuzamos pályákra van szükség, amelyek az elektróda aktuális útvonalát
jelölik a szöveten keresztül az MRE/S adatgyűjtés során.
A kiválasztott sztereotaxiás irányvonalhoz viszonyítva tetszőleges számú párhuzamos pályát
tervezhet.
Még akkor is szükséges meghatározni az irányvonal által jelzett pályát (a központi pályát), ha
párhuzamos pályákat nem, csak az irányvonal által jelzett pályát szándékozik használni.

Párhuzamos pályák referenciája

Mindaddig, amíg az irányvonal, amelyet pályatervezéshez kiválaszt, a sztereotaxiás
ívrendszerhez van alkalmazva, a speciálisan kiválasztott irányvonalhoz alkalmazott ívrendszer
tekintendő a koordinátareferenciának.
Az előre megtervezett irányvonal a sztereotaxiás irányvonal-tervezés során Ön által
meghatározott ívbeállításoknak megfelelően van beállítva az ívrendszeren, a 239. old. on
ismertetett módon.
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17.2.1 A sztereotaxiás ívhez viszonyított pályatervezés

Pályakoordináták

A párhuzamos pályák szabványos poláris (szög vagy sugár) vagy karteziánus koordináták által
határozhatók meg, amelyek a program által megadott koordinátareferenciával (általában a
sztereotaxiás referencia által meghatározott ívrendszerrel) kapcsolatosak.

A pálya szögének meghatározása

Az Ön által használt ívrendszertől függően a sztereotaxiás íven bevésett tájolás és nulla helyzet
különböző. Párhuzamos pályák tervezésekor fontolóra kell vennie az alábbi ábrán láthatóval
megegyező tájolást (nulla helyzet és szögszámlálási irány).
Ez a helyzet mindig megfelel egy elméleti, balról jobbra rögzített sztereotaxiás ív eszköznek.

114. ábra 

Előfordulhat, hogy a sztereotaxiás íven bevésett nulla jel és szögszámlálási irány nem
egyezik az illusztráción látható nulla jellel és szögszámlálási iránnyal. Az Electrode
Recording tervezőfeladat használatakor mindig a 114. ábran látható tájolást alkalmazza.

A pozíció ellenőrzése

A sztereotaxiás ív beállítása nagy hatással van a pálya meghatározására. Ha párhuzamos
pályát tervezett, használja a Probe View és az Overview lapokat a definiált pályának a
páciens anatómiájához és a bevitt pályakoordinátákhoz viszonyított ellenőrzésére (lásd:
270. old.).

A párhuzamos pálya bevitelekor vagy módosításakor ellenőrizze a szöget, sugarat és
referenciadefiníciót minden pálya esetében. Ellenkező esetben a pálya helytelenül, vagy
nem a vártnak megfelelően jelenítődhet meg a képnézetek anatómiai adataihoz viszonyítva.

Ha módosít egy képfúziót, sztereotaxiás lokalizálást vagy AC/PC lokalizálást, mindig
ellenőrizze az Ön által a Properties párbeszédablakban megtervezett párhuzamos pályák
pozícióját (lásd: 268. old.) az ívrendszerhez való beállításuk előtt.

Párhuzamos pályák tervezése
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17.2.2 Tervezett pályák alkalmazása az ívrendszerhez

Általános információk

A párhuzamos pályák előre megtervezett szögmeghatározását és sugarát a microdrive meghajtó
rögzítésének beállítására használják, az eredményül kapott pálya tájolásának optimalizálására.
Mivel a tervezés során a programban megjelenített beállítások szabványos poláris koordinátákon
alapulnak (minden rendelkezésre álló microdrive meghajtó támogatása érdekében), az egyedi
pályabeállítási paramétereket egy meghatározott microdrive meghajtóra vonatkozóan a
felhasználónak újra ki kell számolnia (lásd: 265. old.).

A microdrive meghajtó tájolása

A tervezett pályáknak az ívrendszerre való pontos ráillesztéséhez vegye figyelembe az
ívrendszerre rögzített microdrive ① axiális tájolását, amint az az alábbi képen látható.

①

115. ábra 
MEGJEGYZÉS. A microdrive tájolását a Probe View funkció segítségével tervezheti és
ellenőrizheti.
 

A microdrive beállítási lehetőségei

Az egyszerű microdrive meghajtók általában párhuzamos pályák előre meghatározott
konfigurációjával rendelkeznek. Például:
• „Ben Gun” multi-track (több pályájú) eszköz, amelyet „x” (= 45°) vagy „+” (= 0°) tájolásban lehet

rögzíteni,
• x/y asztalbeállítás párhuzamos pályákhoz,
• mindkét beállítási lehetőség kombinációja.

Az alábbi képen egy kombinált beállítási lehetőséggel bíró microdrive meghajtóra látható példa.
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116. ábra 

Ellenőrizze, hogy a pályákat az egyedi ívrendszerhez viszonyított helyes
koordinátareferencia, nulla jel, számlálási tájolás és microdrive meghajtórögzítési tájolás
figyelembe vételével állította-e be. Ellenkező esetben a pályák és minden elektróda felvétel-
tervezési eredmény helytelenül lesz megjelenítve az anatómiai helyzethez viszonyítva. Ez a
páciens súlyos sérülését okozó, helytelen kezelési döntéshez vezethet.

Párhuzamos pályák koordinátareferenciái

Koordinátareferenciák Magyarázat

Sztereotaxiás referencia

Ha a kiválasztott irányvonal egy olyan képállományban van definiál-
va, amely a sztereotaxiás referencia (vagy egy olyan képállomány-
ban, amely egyesítve van a sztereotaxiás referenciával), a sztereota-
xiás referenciát használják a pályatervezés koordinátareferenciája-
ként.
Ebben az estben a sebész az ívrendszer által definiált tájolások
alapján alkalmazhatja a tervezett pályákat (az előző oldalon illuszt-
ráltnak megfelelően).

Képállomány-koordináták

Ha a kiválasztott irányvonal egy olyan képállományban van definiál-
va, amely nem a sztereotaxiás referencia (és nem egy olyan képállo-
mányban, amely egyesítve van a sztereotaxiás referenciával), a ké-
pállomány koordinátarendszerét használják a pályatervezés koordi-
nátareferenciájaként.
Ebben az esetben a tervezett pályák páciensnél való alkalmazásá-
hoz a sebésznek manuálisan kell meghatároznia a keret nélküli pozí-
cionálónak a pácienshez viszonyított helyzetét és tájolását.

Mindenképpen ellenőrizze a koordinátareferenciát, hogy elkerülje a pályák helytelen
koordinátareferencián alapuló alkalmazását.

Példa pályakoordinátákra (ívrendszer alapján)

Bilaterális megközelítés irányvonalanként öt párhuzamos pályával („Ben Gun” megközelítés, „+
rögzítés”)

Párhuzamos pályák tervezése
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Példa irány-
vonal nevére

Pálya neve Poláris koordináták Karteziánus koordináták

STN jobb

Központi
Sugár: 0,00 mm
Szög: 0,00°

x: 0 mm
y: 0 mm

Elülső
Sugár: 2,00 mm
Szög: 0,00°

x: 0 mm
y: 2

Hátsó
Sugár: 2,00 mm
Szög: 180,00°

x: 0 mm
y: -2 mm

Mediális
Sugár: 2,00 mm
Szög: 270,00°

x: -2 mm
y: 0 mm

Laterális
Sugár: 2,00 mm
Szög: 90,00°

x: 2 mm
y: 0 mm

MEGJEGYZÉS. A referencia ebben a példában az ívrendszer.
 

Érvénytelen pályapozíciók

Azoknak az irányvonalaknak az esetében, amelyek a koordinátareferencia laterális vektorával
egyvonalban vannak, a pálya meghatározásához használt 0° irány nincs definiálva. Ilyen
irányvonalak esetén nem lehet pályákat létrehozni, módosítani vagy megjeleníteni. Ebben az
esetben enyhén módosíthatja az irányvonalat, vagy alternatív irányvonalat használhat.
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17.2.3 Új pályák tervezése

A képállomány és irányvonal kiválasztásának módja

Lépések

1.

Kattintson a Slice and Image Set Selection gombra, és válassza ki a kívánt
irányvonalakat tartalmazó képállományt. 
MEGJEGYZÉS. Ha a képállományok nincsenek egyesítve, válassza ki azt a
képállományt, amelyik a kívánt irányvonalat tartalmazza. Ellenkező esetben az
irányvonal nem jelenik meg a listán.
 

2. Válassza ki a vonatkozó irányvonalat a funkciók területén lévő listáról.

3.
Kattintson a New Track... lehetőségre.
Megnyílik a Properties párbeszédablak, amelyben meghatározhatja a pályák koordiná-
táit.

Válassza ki a helyes irányvonalat a pálya meghatározásához. Csak a sztereotaxiás
ívrendszerhez (vagy keret nélküli pozicionálóhoz) alkalmazott irányvonal használható
alapul pályák tervezéséhez és MER/S adatok beviteléhez. A helytelenül kiválasztott
irányvonal helytelen anatómiai korrelációhoz vezethet MER/S adatok megtekintésekor!

Pályák hozzáadása

①

117. ábra 

Lépések

1.
A Properties párbeszédablakban gépelje be a pálya nevét a Name mezőbe. Például:
központi (a pálya, amely az aktuális irányvonal útvonalát jelzi), elülső, hátsó, mediális, la-
terális stb.

2.

Gépelje be a koordinátákat a rendelkezésre álló mezőkbe. Poláris vagy karteziánus koor-
dinátákat határozhat meg.
MEGJEGYZÉS. A központi pálya koordinátáinak a „0” értéken kell maradniuk, mivel ez a
pálya jelzi az aktuális irányvonalat. Pályakoordinátákra a 266. old. on találhatók példák.
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Lépések

3.

Ellenőrizze, hogy a párbeszédablakban megjelenített pálya referenciája a Stereotactic
Arc System.
MEGJEGYZÉS. Ha a kiválasztott képállomány nincs sztereotaxiásan lokalizálva vagy
sztereotaxiásan lokalizált képállománnyal egyesítve, a referencia mint AC/PC Coordina-
te System van megjelenítve (ha a képállomány AC/PC lokalizált, vagy olyan képállo-
mánnyal van egyesítve, amely AC/PC lokalizált). Ha a képállomány se nem sztereotaxiá-
san lokalizált, se nem AC/PC lokalizált, a referencia mint Image Coordinate System jele-
nik meg (lásd: 266. old.).
 

4. Kattintson az OK gombra a beállítások megerősítéséhez és a pálya hozzáadásához a
funkciók területén lévő listához.

Pályák módosítása

Miután létrehozott egy pályát, bármikor módosíthatja azt.

Lépés

Kattintson a listában lévő pálya melletti tulajdonságikonra a Properties párbeszédab-
lak megnyitásához, és módosítsa a pálya koordinátáit, ha szükséges.

Pályák eltávolítása

Lépések

1. Válasszon ki egy pályát a listáról.

2. Kattintson a Remove gombra.

Ha eltávolít egy tervezett pályát, minden, a pályára vonatkozóan korábban bevitt adat
elveszhet.
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17.2.4 Pályák ellenőrzése

Általános információk

Ha pályákat tervezett, ellenőriznie kell a pályák helyzetét az aktuális anatómiához viszonyítva a
Probe View és/vagy az Overview lapon.
Ezeken a lapokon megjelenítheti a pálya teljes útvonalát annak biztosításához, hogy nem hatol át
kritikus struktúrákon.

Ellenőrizze minden tervezett párhuzamos pálya anatómiai helyzetét, hogy elkerülje az erek
sérülését és a hatástalan vagy helytelen útvonalakat a szöveten keresztül. A páciens
kezelésére való felkészüléskor ellenőrizzen minden tervezett pályát a tervezett ívek
beállítása előtt az ívrendszeren.

A kezelési terv módosításai (AC/PC lokalizálás, sztereotaxiás lokalizálás(ok) vagy
képfúzió(k), irányvonal-pozíciók) váratlan változásokat okozhatnak a pálya adataiban,
beleértve az MER/S adatokat is. Ellenőrizze a pálya anatómiai helyzetét anatómiai
nézetekben, valamint a pálya koordinátáit a Properties párbeszédablakban (lásd: 268. old.),
mielőtt beültetné az elektródát, vagy bármilyen klinikai szempontból fontos következtetést
vonna le a biztosított pályaadatok alapján.

Megjelenített pályák

118. ábra 
A Functions területen lévő Track listából aktuálisan kiválasztott pálya és irányvonal sárgával van
kiemelve a képnézetekben.
MEGJEGYZÉS. Hogy a legjobban ellenőrizhesse a pályapozíciókat a képnézetekben, el kell
rejtenie a megfelelő irányvonalat, a szem gombra kattintva bezárásához.
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17.2.5 A pálya megjelenítése és pozíciója

A pálya mélységi pozíciója

A pálya távolsága jelzi a kiválasztott pálya aktuális helyzetét. A helyzet az alábbi módokon van
jelölve:

A mélységi pozíció megjelenítése

Ha az aktuális nézet egy síkban van a kiválasztott pálya aktuális mélységi pozíciójával,
a pálya helyzetét egy viszonylag nagy kereszt jelöli

Ha az aktuális nézet közel van a kiválasztott pálya aktuális mélységi pozíciójával, a pá-
lya helyzetét egy viszonylag kicsi kereszt jelöli

Ha az aktuális nézet nincs egy síkban a kiválasztott pálya aktuális mélységi pozíciójá-
val, a pálya helyzetét egy kör jelöli

A mélységi pozíció beállítása

Beállíthatja a pályák mélységi pozícióját annak a pozíciónak a meghatározásához, ahová az
MER/S adatokat be kell vinni, és hogy jobban megjelenítse az útvonalat a szöveten keresztül.

Lépés

A funkciók területén lévő Distance mezőben kattintson a nyíl gombokra, vagy gépelje be az ér-
téket a mezőbe.
Minden pálya megjelenített mélységi pozíciója a képnézeteknek megfelelően van beállítva.

A nézet központjának beállítása a pálya mélységi pozíciójához

Amikor a funkciók területén lévő Automatic Find jelölőnégyzet be van jelölve, a képnézetek
központja automatikusan a kiválasztott pálya aktuális mélységi pozíciójához állítódik be minden
alkalommal, amikor a pálya mélységi pozícióját állítja be.

Pályák eltolása

A funkciók területén lévő Track Shift opciók segítségével újrapozicionálhatja a pályákat annak
érdekében, hogy pl. kompenzálja az agyi eltolódást (ha a műtét közbeni helyzet már nem felel
meg a műtét előtt rögzített képadatoknak). 

Lépés

A Track Shift mezőben kattintson a nyíl gombokra, vagy adja meg a mezőben az értéket a pá-
lya megfelelő irányba (laterális, elülső-hátsó és függőleges) történő beállításához.
Minden pálya ennek megfelelően kapcsolódik a kiválasztott irányvonal-eltolódáshoz. Az irányvo-
nal helyzete nem változik.

A pályametszéspont indikátorai

Minden pálya esetében megjelenítődik egy pályametszéspont-indikátor is. Az indikátorok a pálya
és az aktuálisan megjelenített megtekintési sík közötti metszéspontot jelenítik meg.
A pálya megjelenítése attól függően változik, hogy a teljes pálya ugyanabban a nézetsíkban
helyezkedik-e el, vagy a pálya több szeletre is kiterjed.
A metszéspont-indikátorok ugyanazt a megjelenítési konvenciót követik, mint a sztereotaxiás
irányvonalak esetében (lásd: 249. old.).
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Ne keverje össze a metszéspont-indikátort a kereszttel jelölt aktuális mélységi pozícióval.
Ha kétségei vannak, az Automatic Find funkció segítségével állítsa be minden nézet
központját az aktuálisan kiválasztott pályához és az aktuális mélységi pozícióhoz
viszonyítva.

Párhuzamos pályák tervezése
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17.3 MER/S adatok bevitele
Áttekintés

Általános információk

Miután párhuzamos pályákat tervezett a programban, intraoperatívan beviheti a tervezett pályák
mentén, különböző mélységekben kapott mikroelektróda felvétel adatait közvetlenül az iPlanbe.

MER/S adattípusok

Az alábbi kategóriákban vihet be adatokat:
• megjegyzés;
• pozitív hatás;
• negatív mellékhatás.

Megjegyzések

Megjegyzés lehet egy egyszerű (a mikrofelvétel során nyert), a tervezett pályán lévő bizonyos
pozícióval kapcsolatos adatbevitel, amely a leíró információ bármely típusát nyújtja.
Megjegyzéseket pl. a rögzített idegi aktivitás elemzett mintájának leírására lehet használni.
Például „rendszeres neuronális aktivitás”-t lehet beírni, ha a felvételi jel rendszeres neuronális
aktivitást mutat.
Megjegyzéseket a páciensnek az ingerlési mérések során való viselkedése leírására is lehet
használni. Például „nagyon ideges páciens, nem megbízható eredmény”-t lehet beírni, ha a
páciens együttműködése nem túl jó, vagy a páciens túl ideges ahhoz, hogy megbízható
eredményt nyújtson.
Ebben az esetben a sebész később is eldöntheti, mit tegyen a mért eredményekkel.

Pozitív és negatív hatások

Bevihet egy tervezett pályán egy bizonyos pozícióhoz kapcsolódó, meghatározott ingerlési
amplitúdón történő intraoperatív ingerlés során kapott eredményeken alapuló adatokat. Az ilyen
beviteleket annak megfelelően osztályozhatja, hogy pozitív vagy negatív hatást jegyeztek-e fel. Az
adatoknak ezt a típusát megkülönböztethető és mennyiségi információként (kritériumként)
használhatja a mért pozíció alkalmasnak vagy alkalmatlannak nyilvánításához az elektróda
végleges behelyezésénél.
• A pozitív hatás a páciensre gyakorolt, az ingerlés eredményeként megjelenő, „kívánatos”

hatásként van definiálva (például a kar mozgása a beteg merevsége esetén)
• A negatív hatás a páciensre gyakorolt, az ingerlés eredményeként megjelenő, „nemkívánatos”

hatásként van definiálva

Az amplitúdó beállításai

Az érvényes ingerlési amplitúdó egysége az iPlanben a klinikus preferenciájának megfelelően
van definiálva. Ha az egység módosítására van szükség, vegye fel a kapcsolatot a Brainlab
ügyfélszolgálatával.
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17.3.1 Adatok bevitele

Az MER/S adatok bevitelének módja

119. ábra 

Lépések

1. Nyissa meg az MER/S Data lapot. 

2.

Válassza ki az irányvonalak listájából azt az irányvonalat, amelyik aktuálisan alkalmazva
van a sztereotaxiás ívrendszerek (a beállított sztereotaxiás ív a páciens fejgyűrűjén való
intraoperatív rögzítésnek megfelelően).
MEGJEGYZÉS. Ha irányvonal lett tervezve a kiválasztott képállományban, vagy egy, a ki-
választott állománnyal egyesített képállományban. Szükség lehet arra, hogy először kivá-
lassza az érintett képállományt (lásd: 268. old.).
 

3. Válassza ki a pályák listájából azt a pályát, amelyre vonatkozóan adatokat szeretne be-
vinni.

4.
Kattintson a New Entry... gombra.
Megnyílik a Properties párbeszédablak.
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A Properties párbeszédablak

120. ábra 
Ekkor beviheti a kiválasztott pályán lévő, meghatározott pozíciókkal kapcsolatos megjegyzés,
pozitív hatás vagy negatív mellékhatás adatait. Az adattípusok leírása a 273. old. on található.

Az adatoknak a Properties párbeszédablakba való bevitele előtt ellenőrizze a kiválasztott
irányvonalnak és pályának a párbeszédablakban megjelenített nevét, hogy meggyőződjön
a kiválasztott adatok helyességéről.

Megjegyzések bevitele

Lépések

1. Válassza a Comment lehetőséget.

2. A Distance mezőben kattintson a nyíl gombokra, vagy vigye be az értéket a mezőbe a
pálya helyzetének meghatározásához, amelyre a megjegyzés vonatkozik.

3. Vigyen be egy nevet vagy leírást a megjegyzéshez a Description mezőben, vagy válasz-
szon egy már beírt nevet a Templates listából (lásd: 280. old.).

4.

A megjegyzés gömb formájában lesz megjelenítve a képnézetekben, a megjelölt pályapo-
zícióban.
• Válassza ki a gömb színét a színpalettáról.
• A gömb átlátszóságának a képnézetekben való beállításához használja a csúszkasá-

vot.
• A Diameter mezőben kattintson a nyíl gombokra, vagy gépelje be az értéket a mezőbe

a gömb átmérőjének meghatározásához.
• Jelölje be az Outline jelölőnégyzetet a kiválasztott színnel körvonalozott gömb megje-

lenítéséhez.

5. Kattintson az OK gombra a megjegyzés beviteléhez és a párbeszédablak bezárásához.
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Pozitív hatások és negatív mellékhatások bevitele

Bevihet meghatározott ingerlési amplitúdón történő intraoperatív ingerlés során kapott
eredményeken alapuló adatokat, és osztályozhatja ezeket a bevitt adatokat aszerint, hogy pozitív
vagy negatív hatást jegyeztek-e fel.

Lépések

1.

A hatástól függően válassza az alábbiak valamelyikét:

Positive Effect (megfelelő pozíciót jelez az elektróda végleges behelyezéséhez);

Negative Side-effect (nem megfelelő pozíciót jelez az elektróda végleges behelyezésé-
hez).

2. Gépeljen be egy nevet vagy leírást a hatás számára a Description mezőbe.

3. A Distance mezőben kattintson a nyíl gombokra, vagy vigye be az értéket a mezőbe a
pálya helyzetének meghatározásához, amelyre a hatás vonatkozik.

4. Az Amplitude mezőben kattintson a nyíl gombokra, vagy gépelje be az ingerlési amplitú-
dó értékét, amelynél a hatást elérték.

5.

A hatás erősségének meghatározásához használja a Rating csúszkasávot. A csúszka-
sáv jobbra húzása erősebb hatást jelent. A csúszkasáv balra húzása gyengébb hatást je-
lent.

Positive Effect: a csúszkasáv zölden jelenik meg

Negative Side-effect: a csúszkasáv pirosan jelenik meg

6.

Az eredmény gömb formájában lesz megjelenítve a képnézetekben, a megjelölt pályapo-
zícióban.
• Válassza ki a gömb színét a színpalettáról.
• A gömb átlátszóságának a képnézetekben való beállításához használja a csúszkasá-

vot.
• A Diameter mezőben kattintson a nyíl gombokra, vagy gépelje be az értéket a mezőbe

a gömb átmérőjének meghatározásához.
• Jelölje be az Outline jelölőnégyzetet a kiválasztott színnel körvonalozott gömb megje-

lenítéséhez.

7. Kattintson az OK gombra a hatás beviteléhez és a párbeszédablak bezárásához.

Bevitelek hozzáadása más pályákhoz és irányvonalakhoz

Annyi MER/S adatot vihet be egy pályára különböző pozíciók és ingerlési amplitúdók esetén,
amennyit csak szeretne. Adatok beviteléhez a sablonokat is használhatja (lásd: 280. old.).
• Adatoknak az ugyanahhoz az irányvonalhoz tartozó más pályákhoz való hozzáadásához

válassza ki a pályát, és ismételje meg a fenti lépéseket.
• Adatoknak egy másik irányvonalhoz tartozó pályákhoz való beviteléhez (a beállítás vagy az

eljárás miatt) először válassza ki az irányvonalat, majd ismételje meg a fenti lépéseket.
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17.3.2 Megjelenített MER/S adatok megtekintése

Általános információk

Minden, Ön által bevitt MER/S adat (megjegyzések, pozitív hatások és negatív mellékhatások)
megjelennek ekkor az MER/S Data lapon.
A megjelenített információt az elektróda behelyezéséhez megfelelő helyzet meghatározásához
használhatja, a bevitt MER/S adatok elemzésével.
Ezenkívül használhatja az információt az Ön által tervezett pályák értékelésére is (268. old.). Ha a
pályák nem biztosítanak megfelelő beültetési pozíciót, alternatív pályák tervezésére lehet
szükség.

MER/S adatok lap

②

①

121. ábra 

Képernyő magyarázata

Sz. Magyarázat

①

A lista nézet megjelenít minden bevitt MER/S adatot, valamint a Properties pár-
beszédablakban meghatározott megfelelő beállításokat.
Kattintson a listában lévő egyik bevitt adat melletti tulajdonságikonra a Properti-
es párbeszédablak megnyitásához, és módosítsa a beállításokat, ha szükséges.

A képnézetekben a megfelelő adatbevitelt jelölő színezett gömb elrejtéséhez
kattintson a szem szimbólumra.
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Sz. Magyarázat

②

A képnézetek megjelenítenek minden MER/S adatbevitelt (gömbökkel jelölve, az Ön által
választott színnek megfelelően) a kiválasztott pálya mentén, a meghatározott helyen.
Minden egyes gömb megfelel az ① pontban felsorolt bevitt adatoknak. Az MER/S bevitt
adatoknak az anatómiai adatokhoz viszonyított áttekintéséhez használhatja a képnézete-
ket.
MEGJEGYZÉS. Az MER/S adatok nagyobb nézetekben való megtekintéséhez átválthat
pl. az Overview vagy Probe View lapra is.
 

Az elektródás felvétel eredményei az Overview lapon

122. ábra 

A bevitt MER/S adatok kiválasztása

123. ábra 
A funkciók területén megjelenített távolsági érték (amely jelzi az aktuális mélységi pozíciót a pálya
mentén) megfelel a listából aktuálisan kiválasztott bevitt adatnak. Amikor az MER/S Data lapon
lévő listából kiválaszt egy egyedi bevitt adatot:
• a távolság értéke a kiválasztott bevitt adatnak megfelelően frissül;

MER/S adatok bevitele
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• a képnézetek központja a kiválasztott bevitt adatot jelölő gömbre van beállítva (amikor az
Automatic Find jelölőnégyzet be van jelölve).

Bevitt adatok törlése

Lépések

1. Válassza ki a bevitt MER/S adatot a listából.

2. Kattintson a Remove Entry gombra.
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17.3.3 Sablonok alkalmazása

Általános információk

Minden bevitt MER/S adat (lásd: 275. old.) hozzáadódik a Templates listához a Properties
párbeszédablakban. A sablonok rendelkezésre állnak annak a kezelési tervnek a listájában,
amelyben éppen dolgozik.
Önnek lehetősége arra is, hogy állandó sablonokat adjon hozzá az iPlan alkalmazáshoz, hogy
azok bármelyik páciens kezelésének tervezése során rendelkezésre álljanak. Hasznos, ha
szabványos MER/S adatokat visz be sok kezelési tervbe.

Sablonlista

②

①

124. ábra 
Ha bevitt MER/S adatot ad hozzá, a bevitt adat megjelenik a Templates listában ①, amikor
legközelebb megnyitja a Properties párbeszédablakot. Ezek a bevitt adatok csak a kiválasztott
kezelési terv szempontjából fontosak.
Csak az azonos típusú bevitt MER/S adatok vannak együtt listázva. Ez azt jelenti, hogy pl.
minden bevitt MER/S adat, amely mint Comment lett osztályozva, együtt van listázva. A listában
lévő adat típusa az Ön ②. pontban történt választásától függ.

Állandó sablon hozzáadása

Lépések

1. Vigyen be egy nevet a sablon számára a Description mezőben, vagy válasszon egy léte-
ző bevitt adatot a Templates listából.

2. Határozzon meg minden beállítást a sablonhoz (pl. távolság, szín, adott esetben amplitú-
dó).

3.

Kattintson az Add template gombra.
Az új sablon ekkor megjelenik a Templates listában. A megfelelő ikon fájlikonként jelenik
meg (lásd az alábbi táblázatot).
Ez a sablon minden kezelési tervben rendelkezésre áll, amelyet az iPlan programmal nyit
meg.

MER/S adatok bevitele
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MEGJEGYZÉS. Egy sablon hozzáadása nem feltétlenül jelenti azt, hogy a bevitt MER/S adatok
bekerülnek a kezelési tervbe. Ha ezt szeretnél elérni, győződjön meg arról, hogy a meghatározott
beállítások helyesek, majd kattintson az OK gombra a Properties párbeszédablakban. A bevitt
adat megjelenik az MER/S Data lapon lévő listában.
 

A sablonban lévő szimbólumok

A Templates listában az egyes bevitt adatok melletti szimbólumok azt jelzik, hogy a bevitt adat
csak az aktuális kezelési tervben áll rendelkezésre, vagy állandó sablonként.

Szimbólu-
mok

MER/S adattípusok Magyarázat

Megjegyzés Csak az aktuális tervben áll rendelkezésre

Megjegyzés Sablonként áll rendelkezésre

Pozitív hatás Csak az aktuális tervben áll rendelkezésre

Pozitív hatás Sablonként áll rendelkezésre

Negatív mellékhatás Csak az aktuális tervben áll rendelkezésre

Negatív mellékhatás Sablonként áll rendelkezésre

Állandó sablon eltávolítása

Lépések

1. Válassza ki a sablont a listából.

2. Kattintson a Remove template gombra.

ELEKTRÓDA FELVÉTEL
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17.3.4 MER/S adatok mentése

Általános információk

Annak érdekében, hogy a műtét közben rögzített MER/S adatok rendszerösszeomlást követően is
rendelkezésre álljanak, szövegfájlként mentheti őket egy kiválasztott könyvtárban, pl. egy USB
adattároló egységen, vagy egy kliens számítógép merevlemezén (ha iPlan Netet használ).
Rendszerösszeomlás esetén a szövegfájl az iPlan nélkül, egy alap szövegszerkesztő
segítségével megnyitható, amelyet az operációs rendszer egy alternatív számítógépes platformon
biztosít.

Az adatmentési funkciót mindig használni kell, hogy el lehessen kerülni a műtét közben
rögzített adatok rendszerösszeomlás miatti végleges elvesztését.

Az adatmentés menete

125. ábra 
Az adatmentési funkciót a funkciók területén lévő CSV Export részben lehet aktiválni. 

Lépések

1. Az adatmentés aktiválásához kattintson az Export... gombra.

2.

A megnyíló Browse párbeszédablakban válassza ki azt a mappát, ahová az adatokat
szeretné menteni.
MEGJEGYZÉS. A program teszteli a kapcsolatot, és megjelenít egy üzenetet, ha az elé-
rési út érvénytelen.
 

3. Kattintson az OK gombra a Browse párbeszédablak bezárásához.

4. Kattintson az Automatic gombra az adatok automatikus mentéséhez.

Mentett adatok

Az alábbi adatok kerülnek elmentésre:
• páciens neve és azonosítója;
• kezelési terv neve;
• sztereotaxiás referencia (képállomány és sztereotaxiás lokalizálóeszköz);
• sztereotaxiás koordináták az AC-hez, PC-hez és MS-hez (ha AC/PC lokalizálás van az

egyesített állományok csoportjában, amelyek a sztereotaxiás referenciát tartalmazzák);
• pálya neve;
• páciens irányvonalának neve;
• pályakoordináták (cél- és belépési);
• MER/S adatok (beleértve az adattípust, távolságot, amplitúdót, leírást, hatáserősséget, színt,

láthatóságot, átlátszóságot és körvonalat);
• alkalmazás neve;
• időbélyeg;
• ellenőrzőösszeg.

MER/S adatok bevitele
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18 ESZKÖZTÁR FUNKCIÓK
18.1 Bevezetés
Áttekintés

Általános információk

Az eszköztár (a tervezési terület jobb oldalán) általános funkciókat biztosít, amelyeket egy
kezelési terv létrehozásakor lehet felhasználni.
Az eszköztár gombjainak elérhetősége a jelenlegi feladattól és a megjelenített szkennelt kép
típusától függ.

Az eszköztár funkciók aktiválása

Miután rákattint egy eszköztár gombra a megfelelő funkció aktiválásához, a gomb sárga színben
jelenik meg. Az inaktív gombok kék színben jelennek meg.
MEGJEGYZÉS. Egy eszköztár gomb szürkítve jelenhet meg, például, ha nem alkalmazható a
betöltött adatokra.
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18.2 Képállomány kiválasztása
Áttekintés

Általános információk

A Slice and image set selection funkció lehetővé teszi a képnézetekben megjelenítendő
képadatok kiválasztását.

Hozzáférés a kiválasztáshoz

Lépés

Kattintson a Slice and Image Set Selection gombra.
A Set Selection párbeszédablak megnyílik.

Set Selection párbeszédablak

②

① ③

126. ábra 

Képek kiválasztásának módja

Lépések

1. A rendelkezésre álló képállományok listájáról ② válassza ki a megjelenítendő képállo-
mányt.

2.

A rendelkezésre álló képszeletek megtekintéséhez használja a görgetősávot a bal oldali
nézetben ①.
Az egérmutatót a jobb oldali képnézetre ③ is helyezheti az egyes szeleteken való végig-
görgetéshez.

3. Kattintson az OK gombra választása megerősítéséhez, és a szeletek megjelenítéséhez a
képnézetekben, a tervezési területen.

Képállomány kiválasztása
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18.3 Általános opciók
Áttekintés

Általános információk

Az Options funkció lehetővé teszi a képnézetekben megjelenített képek megjelenítésének és
tájolásának beállítását. 

Hozzáférés a megtekintési opciókhoz

Lépés

Kattintson az Options gombra a viewing options lapok megnyitásához.

Opciók lapok

① ② ③

127. ábra 

Sz. Fül Lásd

① Viewing Options 286. old.

② 3D Thresholding 290. old.

③ 3D Clipping 291. old.

MEGJEGYZÉS. A fülek elérhetősége az éppen végzett tervezési feladattól függ.
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18.3.1 Viewing Options

Viewing Options lap

① ②

④
③

128. ábra 

Sz. Opció Lásd

① Image Display 286. old.

② 3D Objects 287. old.

③ 3D Plane View Options 287. old.

④ Measurements 288. old.

Image Display

129. ábra 

Opciók

Ha aktiválja a Use image interpolation funkciót, a szoftver interpolálja a szkennelt képek pixe-
leit, ami jobb képmegjelenítést eredményez. 

A Display Orientation opciókból válassza ki azt a tájolást, amellyel dolgozni szeretne, vagy azt
a képtájolást, amely egyezik a műtőasztalon lévő páciens tervezett tájolásával. 

Általános opciók
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3D Objects

130. ábra 

Opciók

Válassza ki a Show 3D objects in 2D views opciót az objektumok háromdimenziós megjelení-
tésének engedélyezéséhez (pl. amelyeket az Object Creation tervezőfeladattal hoztak létre) a
2D nézetekben.

Válassza ki a Show only contours beállítást 3D objektu-
mok csak körvonalként való megjelenítéséhez (bal kép).
Ha a kijelölést megszünteti, a 3D objektumok kitöltve je-
lennek meg (jobb oldali kép). 

Válassza ki a Show Trajectory Diameter opciót egy pályagörbe megjelenítéséhez az irányvo-
naltervezés alatt meghatározott átmérője szerint (lásd: 241. old.). 

Válasszon a következő Contour Thickness opciók közül az objektum körvonalai szélességének
meghatározásához:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D sík megtekintési opciók

131. ábra 
Válasszon a következő opciók közül, hogy a megfelelő síkot 3D nézetben jelenítse meg:
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• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane

132. ábra 

MEGJEGYZÉS. Az eredmények megtekintéséhez aktiválja a Planes párbeszédabla-
kot a View Types gombbal (lásd: 81. old.).
 

Measurements: Display Ruler

133. ábra 

Lépés

Válassza ki a Display ruler in 2D views lehetőséget a (milliméteres) skála aktiválásához az
axiális, koronális és szagittális képnézetek jobb oldalán. 

Általános opciók
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Measurements: Coordinate System

134. ábra 
A Coordinate System legördülő listáról kiválaszthatja a használandó koordinátarendszert a
Measure Distances, a Measure Angles funkciók (lásd: 303. old.) vagy a Measure Values/
Hounsfield Unit funkciók (lásd: 301. old.) használata közben. 
MEGJEGYZÉS. A kiválasztott koordináta-rendszer leírása itt kerül megjelenítésre: 302. old. A
koordináta rendszer opcióinak leírása a következő oldalon olvasható.
 

A koordinátarendszer opciói

Opció Magyarázat

No Coordinates Koordináták nincsenek megjelenítve

AC/PC A koordináta-rendszer az AC/PC rendszerhez van igazítva, az AC/PC lokali-
zálás meghatározása szerint (lásd: 137. old.)

DICOM DICOM szabvány szerinti koordinátarendszer

IEC61217 Az IEC 61217 szerinti koordinátarendszer

Headring Koordinátarendszer a fejgyűrű/lokalizálóeszköz kombináció szerint

Brainlab Image
Set A Brainlab belső koordinátarendszere

RTOG Az RTOG szerinti koordinátarendszer

ESZKÖZTÁR FUNKCIÓK
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18.3.2 3D Thresholding

Általános információk

Ezen a lapon meghatározhatja a küszöböt az olyan szürkeárnyalatok tartományához, amelyeket a
kiválasztott képállomány 3D-s modelljének kiszámításához használnak. 
A képállománytól függően az értékek a következő módon jelennek meg:
• CT: Hounsfield egységek (HU)
• MR és SPECT: Szürkeárnyalatok
• PET: standardizált felvételi értékek (SUV)

MEGJEGYZÉS. Az értékekre vonatkozó további adatokat itt találja: 301. old.
 

A küszöb meghatározása

135. ábra 

Lépések

1.

A küszöb módosításához használja a következő opciókat:
• Használja a csúszkasávot a leképezési funkcióban (a képernyő jobb alsó sarkában)
• Gépelje be az értéket a Threshold HU mezőbe a leképezési funkció alá
• Válassza ki az előre meghatározott küszöbtípust a legördülő listáról (Skin vagy Bone,

csak CT-képállományokhoz)

2. A létrehozott 3D-s modell előnézetének létrehozásához kattintson a nézet frissítésére a
képernyő bal alsó sarkában.

A küszöb visszaállítása

Lépés

A küszöb visszaállításához az alapértelmezett bőr/csont értékre kattintson a Reset
Threshold gombra a 3D Thresholding párbeszédablakban.

Általános opciók
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18.3.3 3D Clipping

Általános információk

Ezen a fülön meghatározhatja a kép képnézetekben megjelenítendő részét, a következő módon:
• Helyezzen el egy keretet a képrész köré, amelyet ki szeretne zárni a 3D nézetből (Enable

Clipping Range)
• A 3D-s modell egy körnegyedének a kizárása a képállomány egy keresztmetszetének

megjelenítéséhez (Enable Cubic Cut)

Vágási terület meghatározása

136. ábra 

Lépések

1.
Kattintson az Enable Clipping Range gombra.
A felső képnézetekben megjelenik egy kék keret.

2. Ha még nincs engedélyezve, kattintson az Adjust Clipping Range/Cubic
Cut gombra az eszköztárban.

3. Helyezze az egérmutatót a keretre és állítsa be úgy, hogy az vegye körül a 3D nézetből
kizárandó területet.

4. A létrehozott 3D-s modell előnézetének létrehozásához kattintson a nézet frissítésére a
képernyő bal alsó sarkában.
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Kocka alakú kivágás meghatározása

137. ábra 

Lépések

1.
Kattintson az Enable Cubic Cut gombra.
A felső képnézetekben megjelenik egy kék keret.

2. Ha még nincs engedélyezve, kattintson az Adjust Clipping Range/Cubic
Cut gombra az eszköztárban.

3.

Válassza ki a 3D nézetből kizárandó körnegyedet:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4. Kattintson a körnegyed valamelyik szélére, és állítsa be a szögeket a 3D megjelenítésből
kizárandó terület meghatározására.

5. A létrehozott 3D-s modell előnézetének létrehozásához kattintson a nézet frissítésére a
képernyő bal alsó sarkában.

Általános opciók
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18.4 Képek megtekintése
Képek tallózása és görgetése

Általános információk

A tallózási és görgetési irány megfelel a kiválasztott megjelenítési tájolásnak (lásd: 286. old.) és a
nézet bal alsó sarkában levő páciens ikon képviseli.

Szeletek tallózása

A Browse Slice és Browse Slices gombok azokban a nézetekben állnak rendelkezésre,
amelyek eredeti képszeleteket vagy szeletrekonstrukciókat jelenítenek meg (lásd: 71. old.).

Opciók

Egy szeletenként történő előre- vagy hátralépéshez kattintson a Browse Slice
gombra.

Kattintson a Browse Slices gombra 3 vagy 7 szelettel történő előre- vagy hát-
ralépéshez (pl. a 4 Views vagy 8 Views lapokon).

Képek közötti görgetés

A görgetési funkció a választott fültől függően változik:
• Depth Scrolling: a rekonstruált nézetekben ezzel a gombbal a szkennelési rekonstrukciók

között lehet görgetni 
• Slice Scrolling: a szeletnézetekben ezzel a gombbal a rendelkezésre álló szeletek között lehet

görgetni (hasonló a szelettallózás funkcióhoz) 

Lépések

1. Kattintson a scrolling gombra annak aktiválásához.

2. Tartsa lenyomva a bal egérgombot és mozgassa az egérmutatót felfele vagy lefele a kivá-
lasztott képen a kívánt mélység vagy szelet megjelenítéséhez.

3. A funkció letiltásához kattintson újból a gombra.

MEGJEGYZÉS. Az eredeti szelettávolság különbözik a rekonstruálásokhoz használt
szelettávolságoktól.
 

ESZKÖZTÁR FUNKCIÓK

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 293



18.4.1 Pan and Recenter

Általános információk

A Pan and Recenter funkció lehetővé teszi a következőket:
• Különleges síkok megtekintését a képállományban
• A kép húzását, hogy egy bizonyos területet jobban meg tudjon vizsgálni

A pásztázás és újraközpontozás használata

Lépések

1. Kattintson a Pan and Recenter gombra a képeken lévő kék vonalak által jelölt
függőleges és vízszintes síkok megjelenítéséhez.

2.

• Egy bizonyos sík megtekintéséhez, kattintson az egérmutatóval egy (síkot jelképező)
vonalra és húzza azt a kívánt területre.

• A síkok egyidejű mozgatásához kattintson a két vonal egymást keresztező pontjára, és
húzza a vonalakat a kívánt pozícióba.

A nézet újra lesz központozva az új pozícióhoz.

3.

A kép egy bizonyos területének megvizsgálásához, helyezze az egérmutatót a képre (az
egérmutató kéz jelként jelenik meg), és húzza a kívánt pozícióba.
A Zoom In funkciót is használhatja (lásd: 295. old.) a pásztázási funkcióval együtt a kép
jobb megvizsgálásához.

4. A funkció letiltásához kattintson újból a gombra.

További módszerek nézetek központozására

Opciók

Az ikonkeresésre kattintva arra a pontra központozza a nézetet, amelyet
a funkciók területén választott ki.
MEGJEGYZÉS. Az ikonkeresés a pontregisztrálás és az irányvonalter-
vezés alatt áll rendelkezésre.
 

A nézet megfelelő központozásához kattintson duplán közvetlenül a
funkciók területén levő listán megjelenő elemre. Például irányvonal ter-
vezésekor központozhatja a nézetet akár a célpontra, akár a belépési
pontra.

Képek megtekintése
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18.4.2 Képek nagyítása

Nagyítás

Gomb Magyarázat

A Zoom In gombra kattintva a megjelenített kép felnagyítható.
Egy bizonyos vizsgált terület felnagyításához:
• Helyezze az egérmutatót arra a területre
• A bal egérgombot lenyomva tartva húzza át az egeret egy választási keret meg-

nyitásához
• Engedje el az egérmutatót a felnagyított vizsgált terület megjelenítéséhez

A Zoom Out gombra kattintva áttekintést kaphat az egész képről.

MEGJEGYZÉS. Ha a jobb egérgombbal kattint a nézetre a Zoom In módban, felnagyíthatja a
képet. Ha a jobb egérgombbal kattint a Zoom Out módban, lekicsinyítheti a képet.
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18.5 Windowing
Az ablakozás alapjai

Általános információk

Az ablakozási beállításokat a szürkeárnyalatos szint elosztásának módosítására használhatja a
megjelenített képeken, ily módon javítva a szerkezetek láthatóságát vagy kontrasztját.
Az ablakozási beállításokat axiális, szagittális és koronális nézetekben módosíthatja.

Az ablakozási beállítások módosítása

Lépések

1. Kattintson a Windowing gombra az engedélyezéséhez. 

2.

A jelenlegi beállítások megtekintéséhez, kattintson a nézetre és tartsa le-
nyomva a bal egérgombot, hogy megjelenítse egy leképezési funkciót.
MEGJEGYZÉS. Amint elengedi a bal egérgombot, a leképezési funkció el-
tűnik.
 

3. A funkció letiltásához kattintson újból a gombra.

Windowing
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18.5.1 Speciális ablakozás

Általános információk

Az Advanced Windowing funkció speciális opciókat biztosít a szürkeárnyalatos eloszlás
módosításához, hogy egyszerűbb legyen megkülönböztetni a csontszerkezetet vagy a
jelölőpontokat a lágyszövettől. 
A képállománytól függően az értékek a következő módon jelennek meg:
• CT: Hounsfield egységek (HU)
• MR és SPECT: Szürkeárnyalatok
• PET: standardizált felvételi értékek (SUV)

MEGJEGYZÉS. Az értékekre vonatkozó további adatokat itt találja: 301. old.
 

A speciális ablakozás aktiválása

Lépés

Kattintson az Advanced Windowing funkcióra a Windowing párbeszédablak meg-
nyitásához.

Képernyő-elrendezés

①

④
⑧

②

⑤
⑥
⑦

⑨ ③

138. ábra 
MEGJEGYZÉS. Képfúzió alatt (lásd: 153. old.) két lap (Windowing Amber és Windowing Blue)
van megadva, ami lehetővé teszi egyéni ablakozási beállítások megadását mindegyik
képállományra.
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Képernyő magyarázata

Sz. Terület Magyarázat

① Jelenlegi kép Egy eredeti szelet a jelenlegi képállományból.

② Preview A megadott beállítások szerint módosított szelet előnézete.

③
Windowing Re-
gion of Interest
funkció

A képállomány egy bizonyos területéről vett szürkeárnyalatok alkalma-
zása az egész képállományra.

④ Color Tables

Színséma-opciók:
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤
Predefined
Windowing Set-
tings

Előre meghatározott ablakozási értékek kiválasztása:
• Current Windowing: Az ablakozási beállítások visszaállítása azokra

az értékekre, amelyeket a párbeszédablakba történő első belépéskor
határoztak meg

• Radiology Defined: A kép készítésekor meghatározott beállítások al-
kalmazása

• Bone: Beállítások alkalmazása lágyszövet kiiktatásához és a csont
sokkal élesebb megjelenítéséhez (csak CT-képállományok)

• Full Range: A szkenner által rögzített szürkeárnyalatok/Hounsfield
egységek teljes tartományának alkalmazása

⑥ Inverse jelölő-
négyzet

Lehetővé teszi a színmegjelenítés megfordítását az alapértelmezett be-
állítás megfordításával, hogy például a levegő fehérben és a csont feke-
tében jelenjen meg. Ez hasznos a kontraszt javításához egy objektum
létrehozása előtt (lásd: 169. old.).

⑦ Level és Width
csúszkasávok Itt módosíthatja a szürkeárnyalatos szintet és szélességet.

⑧ Leképezési
funkció

Grafikailag ábrázolja a Hounsfield egységek / szürkeárnyalatok eloszlá-
sát a képadatokon.

⑨ Zoom jelölő-
négyzet

Egy adott területre korlátozza a Hounsfield egységek / szürkeárnyalatok
eloszlásának grafikai ábrázolását.

A szürkeárnyalatos színt és szélesség beállítása

Opciók

A kép ablakozási központjának módosításához:

• Gépelje be az értéket a Level mezőbe, vagy
• Mozgassa a csúszkát, amíg meg nem jelenik a kívánt érték

A kép ablakozási szélességének módosítására:

• Gépelje be az értéket a Width mezőbe, vagy
• Mozgassa a csúszkát, amíg meg nem jelenik a kívánt érték

Windowing
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A szürkeárnyalatos eloszlási szélesség módosítása

① ② ③

139. ábra 

Opciók

Az értékek módosításához:
• Gépelje be a Right és Left értékeket közvetlenül a megadott mezőkbe, vagy
• Használja az egérmutatót a bal ② és/vagy jobb oldali értékcsúszka ③ mozgatására, amíg a

kívánt értékek meg nem jelennek a megfelelő mezőkben.

A szürkeárnyalatos eloszlás grafikai ábrázolásának korlátozásához egy bizonyos területre, oly
módon, hogy az ablakozást pontosabban meg lehessen határozni, jelölje be a Zoom ① jelölő-
négyzetet.

Az ablakozás használata a vizsgált területen

Ez az opció lehetővé teszi egy bizonyos terület meghatározását a képállományban, majd a
szürkeárnyalatok alkalmazását erre a területre az adathalmaz kiegészítésére.

Lépések

1. Kattintson a Windowing Region of Interest gombra annak engedélyezésé-
hez.

2.

A Preview ablakban az egérmutatóval rajzoljon egy keretet azon terület köré, amelyben
ki szeretné választani az ablakozási beállításokat.
MEGJEGYZÉS. A képen a Preview területen is rákattinthat a kívánt helyre.
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Lépések

3.

Engedje el a bal egérgombot, hogy megtekintse a kiszámított előnézeti eredményeket.
A program az adott terület minimális és maximális értékeit a Level és Width csúszkákra,
valamint a Left és Right mezőkre alkalmazza.

4. Kattintson az OK gombra a kiválasztott terület szürkeárnyalatainak az egész képre törté-
nő alkalmazásához.

Windowing
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18.6 Mérési funkciók
Hounsfield egységek/szürkeárnyalatok mérése

Általános információk

A Measure Hounsfield Units és Measure Values funkciók lehetővé teszik a Hounsfield
egységek vagy a szürkeárnyalatok mérését egy képszelet legfeljebb három pontján.

Gomb Magyarázat

A Measure Hounsfield Units a CT-képállományokhoz jelenik meg.

A Measure Values egyéb képállományokhoz jelenik meg (pl. MR, SPECT, PET). 

Mértékegységek

Mértékegység Magyarázat

HU (Hounsfield egy-
ségek)

A diagnosztikai CT képalkotásban a sűrűségi adatokat nemzetközi
Hounsfield egységekben (HU) mérik fel a következő intervallumban:
-1024 és 3071 között, ahol 0 a víz értéke (1,0 g/cm3) és -1000 a levegő
értéke. 
A neurológiai CT képalkotás esetében az agyszövet körvonalazására ál-
talában 40 HU-s szintet és 100 HU-s szélességet használnak.

Szürkeárnyalatok 
A szürkeárnyalatok megjelenítési intervalluma:
• 0 (fekete) és 255 (fehér) között 8 bites képekre
• 0 (fekete) és 65 535 (fehér) között 16 bites képekre

FA értékek A frakcionális anizotrópia mértékegységére utal, és értékei a 0 - 1 inter-
vallumban mozognak.

ADC mérés (látszó-
lagos diffúziós koeffi-
ciens)

Mm²/mp-ben kifejezve.

SUV (standardizált
felvételi értékek)

A PET aktivitás felmérésének szemikvantitatív módja egy adott fókusz-
pontban.
A standard felvételi értékek számításának alkalmazása PET szkennelé-
sekben az iPlan programban a következő kiadványon alapul:
„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.”

A szürkeárnyalatok/Hounsfield egységek mérése

Lépések

1. Kattintson a mérési gombra (Measure Hounsfield Units vagy Measure Values).

2.

Kattintson az egérmutatóval a szelet bármely pontjára a vonatkozó érték megjelenítésé-
hez a kiválasztott pontban.
Az érték dinamikus frissítéséhez, tartsa lenyomva a bal egérgombot, és mozgassa az
egérmutatót a képen.
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Lépések

3. Kattintson újból a gombra a letiltásához, és a megjelenített érték eltávolításához a képné-
zetből.

Megjelenített értékek

Az iPlan csak pixelenként jelenítheti meg a szürkeárnyalatos/Hounsfield egység/SUV adatokat,
amint azt a szkenner kiszámította és exportálta. Legyen különösen körültekintő az adat
értelmezésekor, és győződjön meg helyességéről. Például, a kúpsugár CT adatai vagy a forgási
angiográfiai adatok nem tartalmazzák a tényleges HU értékeket.

A megjelenített Hounsfield egység értékének pontosságáért a felhasználó a felelős.

Mivel a standard felvételi értékek (SUV) változhatnak a használt PET szkennertől függően,
használat előtt mindig hasonlítsa össze a megjelenített értékeket közvetlenül a szkennerből
kapott SUV-értékekkel.

Koordinátarendszer megjelenítése

Ha az eszköztárban engedélyez egy mérési funkciót, majd rákattint a képállományra, a program is
megjeleníti a képállomány koordinátáit a kiválasztott pontban a Viewing Options fülön
meghatározott koordináta-rendszer szerint (lásd: 289. old.).

①

②

③

140. ábra 

Sz. Magyarázat

①

Ez a vonal mutatja a vonatkozási pontot, amelyen a koordináta rendszer alapszik. Ebben
az esetben a #7-tel jelölt axiális MR-képállomány (a Brainlab Image Set van kiválasztva
koordinátarendszerként a Viewing Options lapon).
Ha pl. a Headring opciót választotta koordinátarendszerként a Viewing Options lapon,
akkor ez a vonal a síkhoz kiválasztott fejgyűrűt jelzi.

② A képállomány kiválasztott pontjának X, Y, Z koordinátái.

③ Mérési érték a kiválasztott ponthoz.

MEGJEGYZÉS. Az itt megjelenített koordináták, különösen amelyeket a Fejgyűrű opcióhoz
jelenítettek meg, nem a körív beállítására szolgálnak. Csak az ívbeállítások párbeszédablakból
vagy nyomatból származó koordináták használandók a kezelés elvégzéséhez. A koordináta
rendszer megjelenítése csak megtekintésre szolgál.
 

Mérési funkciók
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18.6.1 Távolság és szög mérése

Távolságok mérésének módja

A Measure Distances funkció lehetővé teszi a kép legfeljebb három pontpárja közötti távolság
mérését.

Lépések

1. Kattintson a Measure Distances gombra annak engedélyezéséhez.

2.

Kattintson az egérmutatóval az adathalmaz két pontjára.
A program kiszámítja és megjeleníti a pontok közötti távolságot milliméterben.
MEGJEGYZÉS. Áthelyezhet pontokat úgy, hogy rákattint az egérrel a kiválasztott pontra,
és áthúzza azt egy új helyre.
 

3. Kattintson újból a gombra a letiltásához, és a megjelenített érték eltávolításához a képné-
zetből.

Szögek mérése

A Measure Angles funkció lehetővé teszi a kép bármely három pontja közötti szög mérését.
Egyidejűleg legfeljebb három pont három csoportja jeleníthető meg.

Lépések

1. Kattintson a Measure Angles gombra annak engedélyezéséhez.

2.

Kattintson az egérmutatóval a kép három pontjára.
A program kiszámítja és megjeleníti a kiválasztott pontok közötti szöget.
MEGJEGYZÉS. Áthelyezhet pontokat úgy, hogy rákattint az egérrel a kiválasztott pontra,
és áthúzza azt egy új helyre.
 

3. Kattintson újból a gombra a letiltásához, és a megjelenített érték eltávolításához a képné-
zetből.
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18.7 Címkével ellátott pontok
Pontok hozzáadása és eltávolítása

Általános információk

Az Add/Remove Points gomb lehetővé teszi iránypontok megadását a képállományban. Ezt a
funkciót a vizsgált pontok kiemeléséhez használhatja a műveleten belüli navigálás alatt, egy
Brainlab navigálási program segítségével. 

Pontok hozzáadása

Lépések

1. Kattintson az Add/Remove Points gombra.

2.
A bal egérgombbal kattintson közvetlenül a képre, oda ahova el akarja helyezni a pontot.
Megnyílik a Properties párbeszédablak.

3. Az Image Set mezőben válassza ki azt a képállományt, amelyben a pontot el akarja he-
lyezni.

4.
A Name mezőben adja meg a pont nevét.
MEGJEGYZÉS. Ha nem nevezi el a pontot, akkor ez Labeled Point formájában adódik
hozzá a listához, és a soron következő számot kapja.
 

5. A színpalettáról válassza ki a pont színét.

6.
Ha olyan, címkével ellátott pontok csoportjait szeretné meghatározni, amelyek pl. egy bi-
zonyos struktúrához tartoznak, kattintson a New Groups... gombra, és ennek megfelelő-
en nevezze el a csoportot.

7. Kattintson az OK gombra beállításai megerősítéséhez és a pont megjelenítéséhez a kép-
nézetekben.

Címkével ellátott pontok
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Megjelenített pontok

141. ábra 

Pontok kezelése

Amint hozzáadta a pontokat a kezelési tervhez, a Plan Content fülön kezelheti azokat (lásd: 95.
old.).

Pontok eltávolítása

Lépések

1. Kattintson az Add/Remove Points gombra.

2. A jobb egérgombbal kattintson közvetlenül arra a pontra, amelyet el szeretne távolítani.
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18.8 Pillanatfelvételek
Áttekintés

Pillanatfelvételek készítése képernyőről

Lépés

Kattintson a Screenshot gombra pillanatfelvétel készítéséhez a jelenlegi képernyőről.

Mentett pillanatfelvételek

Ha az egérmutatót ráhelyezi a Screenshot gombra, megjelenik egy elemleírás üzenet ①, amely
megjelöli azt a mappát, ahova a pillanatfelvételek el lesznek mentve (a Screenshots nevű
almappa a Brainlab mappában, amelyet a Brainlab támogatás hozott létre).
A tárolási elérési út általában az F:\Brainlab\Screenshots.

①

142. ábra 

Páciens adatainak védelme

A páciens neve minden pillanatfelvételen megjelenik. A páciens adatainak védelme érdekében
gondoskodjon arról, hogy minden pillanatfelvételt csak az illetékes egészségügyi személyzet
tekinthessen meg.

Pillanatfelvételek
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19 TERVEK MENTÉSE
19.1 Kezelési terv mentése
Áttekintés

Általános információk

A kezelési terv mentéséhez speciális Brainlab adatformátumban használhatja az eszköztár Save
Treatment Plan gombját a kezelési terv későbbi felülvizsgálata vagy a terv több fázisra való
felosztása céljából.
A kezelési terv minden tervezőfeladat után menthető.
A Save and Export tervezőfeladaton keresztül exportálhatja is a kezelési tervet egy attól eltérő
adatformátumban, mint amelyikben betöltötte azt. Az exportálási opciók leírását itt találja: 313.
old.

Ha megnyit egy kezelési tervet, vagy a jelenlegi kezelési terv módosításainak mentése
nélkül lép ki a programból, ezek a módosítások elvesznek és nem lehet őket visszaállítani.

Automatikus mentési eljárás

Az iPlan automatikusan mentheti az aktuális kezelési tervet, és kiléphet az alkalmazásból, ha a
program egy bizonyos ideig inaktív, felhasználói beavatkozás nélkül. Ebben az esetben a program
következő megnyitásakor kiválaszthatja a tervet (Automatically Saved néven) a Plans
párbeszédablakban (lásd: 39. old.).
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19.1.1 Módosítások mentése

A mentés módja

143. ábra 

Lépések

1. Kattintson az eszköztár Save Treatment Plan gombjára a Save As... párbe-
szédablak megnyitásához.

2.

A Plan State legördülő listán adja meg a terv állapotát (Planning in progress, Ready to
review vagy Planning finished).
MEGJEGYZÉS. Az állapot a kezelési terv következő megnyitásakor megjelenik. Ha sze-
retne további tervállapot opciókat, vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal.
 

3.
Gépelje be a terv nevét és leírását a megadott mezőkbe.
Gépelje be a tervező nevét a Changed by mezőbe.

4. Kattintson a Save gombra a párbeszédablak bezárásához és a visszatéréshez az előző
iPlan képernyőhöz.

Kezelési terv mentése
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Képadatok kijelölésének megszüntetése

144. ábra 
Ha memóriaproblémákat tapasztal, a fájl méretét szeletek kijelölésének megszüntetésével
csökkentheti.
MEGJEGYZÉS. Csak olyan szeleteket zárjon ki, amelyek nem tartalmaznak tervezési tartalmat.
 

Lépések

1. A Save As... párbeszédablakban válassza ki a Select Content lehetőséget.

2. Szükség szerint szüntesse meg a képállomány kijelölését.

3. Kattintson a Save gombra a párbeszédablak bezárásához és a visszatéréshez az előző
iPlan képernyőhöz.

További opciók

Opciók

Ha törölni akar egy kezelési tervet, válassza ki a tervet a listáról, és kattintson a Delete gombra.

Jelölje be a Show all plan versions jelölőnégyzetet a különböző szakaszokban ugyanazzal a
névvel automatikusan, vagy kézileg mentett tervek megjelenítésére.

Ha naplófájlt akar megjeleníteni, amely kiegészítő információkat tartalmaz az eddig megtett lé-
pésekről, kattintson a Logfile... gombra (lásd: 24. old.).

A kezelési terv más adatformátumban való exportálásához kattintson az Archives gombra (lásd:
26. old.).
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19.1.2 Könyvtárbeállítások módosítása

Beállítások módosítása

A kezelési terv adatai egy előre beállított könyvtárba lesznek elmentve. Ha szükséges,
módosíthatja a könyvtár különböző beállításait.

145. ábra 

Lépések

1. Kattintson az Archives gombra a Save Archives párbeszédablak megnyitásához.

2. Válassza ki a módosítani kívánt archívumot.

3. Kattintson a Settings gombra a Brainlab format párbeszédablak megnyitásához (lásd
fentebb).

4.
• A Data path mezőben kattintson a Browse gombra a vonatkozó hálózati vagy helyi

elérési úthoz való navigálás érdekében.
• Másik lehetőségként gépelje be a fájl elérési útját a páciensadatokhoz.

5.

Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket a vonatkozó mentésbeállítások alkalmazásához:
• Use compressed and packed file format for removable devices: A cserélhető USB

esetében gyorsítsa fel az archiválást.
• Reduce transfer time for removable devices: A cserélhető eszközök esetében gyor-

sítsa fel az archiválást, böngészéssel mellőzve a nem használt nyersadatokat.
• Delete existing patient data in target folder: Megtisztítja a cserélhető eszközt.

6. A fájl elérési útja érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra.

7. Kattintson az OK gombra beállításai megerősítéséhez és a Save As... párbeszédablakba
való visszatéréshez.

Ha az iPlan alkalmazást a Content Manager program segítségével akarja elindítani, az
adatokat ugyanabban az archívumban kell tárolni, mint amelyből betöltötték őket.
Ellenkező esetben a tervezési eredmények nem lesznek elérhetők a Brainlab Elements
alkalmazással való további használatra.

Kezelési terv mentése
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19.2 Terv mentése az iPlan RT Image programmal való
használathoz

Az iPlan RT Image programmal való kompatibilitás

Általános információk

Az iPlan 3.0 kompatibilis az iPlan RT Image 4.1 programmal. Mielőtt azonban olyan tervet töltene
be az iPlan RT Image 4.1 programba, amely iPlan 3.0 programban készült, vegye figyelembe az
ebben a részben tárgyalt témákat.

Lokalizált képállományok

Ha olyan lokalizált képállományt tölt be az iPlan RT Image 4.1 programba, amely figyelmen
kívül hagyott köztes szeleteket tartalmaz (olyan szeleteket, amelyeket egy lokalizált
szeletsorozaton belül figyelmen kívül hagytak, lásd: 114. old.), akkor delokalizálni kell a
képállományt, majd újra lokalizálni az iPlan RT Image programban. Köztes figyelmen kívül
hagyott szeletek használata ellenjavallt a sugárterápiás tervezésben.

Ha több lokalizációt tölt be az iPlan RT Image 4.1 programba egy iPlan Stereotaxy 3.0
programban mentett kezelési terv segítségével, akkor a felhasználó nem tudja
meghatározni a sztereotaktikus hivatkozást az iPlan RT Image programban, mivel az az
iPlan Stereotaxy programban volt megadva. A páciens sérülésének elkerülése érdekében
(helytelen sztereotaktikus koordináták alkalmazásának eredményeként az iPlan RT Image
programban) ne töltsön be többszörös lokalizációt az iPlan RT Image programba. Például
delokalizálhatja az irreleváns lokalizációkat, mielőtt mentené a tervet az iPlan Stereotaxy
programban, vagy miután betöltötte az iPlan RT Image programba. Ezután újra elvégezheti
az iPlan RT Image 4.1 lokalizálást.

Koordináták megjelenítése

Amikor valamelyik iPlan alkalmazásból származó adatot egy másik iPlan alkalmazás
bemeneti adataként használ, a fejgyűrű/lokalizálóeszköz koordinátái különböző anatómiai
pozíciókra utalhatnak attól függően, hogy melyik képállományt használjuk sztereotaktikus
referenciaként, meghatározva ezzel a fejgyűrű/lokalizáló koordinátarendszerét/eredetét.
Gondoskodjon az átvitt adatok anatómiai pozíciójának ellenőrzéséről.

Tervezett objektumok

Ha a kezelési terv előre megtervezett objektumokat tartalmaz, készítse elő exportálásra az
objektumokat a Prepare for Export... funkció használatával, mielőtt elmentené a tervet az
iPlan 3.0 programban. A funkció használata feltételeinek leírása itt található: 204. old.
Ellenkező esetben a kezelési tervet nem lehet betölteni az iPlan RT Image 4.1 programba.

TERVEK MENTÉSE
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Terv mentése az iPlan RT Image programmal való használathoz
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20 A TERV EXPORTÁLÁSA ÉS
AZ iPLAN BEZÁRÁSA

20.1 Exportálás: Standard Brainlab formátum
Exportálás Standard Brainlab formátumba

Általános információk

Ez a beállítás lehetővé teszi a kezelési terv exportálását egy Brainlab navigációs programban való
felhasználáshoz.

Az exportálás elérése

Lépések

1. Kattintson a Go to... gombra a Navigator területen az iPlan Navigator megnyitásához.

2. Kattintson a Save and Export gombra a Save Archives párbeszédablak megnyitásához.

3. Kattintson a New Archives gombra a New Archive párbeszédablak megnyitásához.

4.
Válassza a Standard Brainlab beállítást, és kattintson a Next gombra.
Megnyílik a Brainlab Standard párbeszédablak, ahol megadhatja az archiválási beállítá-
sokat.

A TERV EXPORTÁLÁSA ÉS AZ iPLAN BEZÁRÁSA

Program felhasználói kézikönyv Vált. 1.4 iPlan Stereotaxy Ver. 3.0 313



Archiválási beállítások meghatározása

146. ábra 

Lépések

1. A Brainlab Standard párbeszédablakban gépelje be az archívum nevét az Archive Na-
me mezőbe. 

2.
Egy új könyvtár megadásához, amelybe adatokat menthet, kattintson a Browse gombra,
hogy a Data Path mezőben a megfelelő hálózati vagy helyi elérési úthoz navigáljon.
Másik lehetőségként, gépelje be a fájl elérési útját.

3.

A Platform legördülő listából válassza ki az exportálási platformot (pl. Cranial Essential
1.x).
MEGJEGYZÉS. Egy kezelési terv sikeres betöltéséhez a navigációs rendszerbe, válasz-
sza ki a helyes exportálási platformot és exportálási helyet.
 

4.

Az After successful export menüpontban:
• Jelölje be a Close iPlan jelölőnégyzetet az iPlan exportálást követő bezárásához.
• Jelölje be a Start follow-up application jelölőnégyzetet, és kattintson a Browse

gombra egy utánkövető alkalmazás kiválasztásához.

5. Ha szükséges, kattintson az Enable interpolation for non-512x512 images gombra.

6. A fájl elérési útja érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a Test connection gombra.

7. Kattintson az OK gombra beállításai mentéséhez és a Save Archives párbeszédablakba
való visszatéréshez, ahol ekkor az új archívum megjelenik a listán.

Exportálás: Standard Brainlab formátum
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Save Archives párbeszédablak

147. ábra 

Opciók

Az exportálási folyamat folytatásához válassza ki az archívumot a listáról, és kattintson a Next
gombra az Export párbeszédablak megnyitásához (lásd: 315. old.).

Ha egy másik könyvtárat akar megadni a terv exportálásához, kattintson a Settings gombra. Az
elérési utat a Data path mezőben módosíthatja, az itt leírt módon: 314. old.

Ha törölni akar egy archívumot, válassza ki az archívumot a listából, és kattintson a Delete
gombra.

Ha egy naplófájlt akar megjeleníteni, amely kiegészítő információkat tartalmaz az eddig megtett
lépésekről, kattintson a Logfile gombra (lásd: 24. old.).

A terv exportálása

148. ábra 

A TERV EXPORTÁLÁSA ÉS AZ iPLAN BEZÁRÁSA
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Lépések

1. Válassza ki az archívumot a Save Archives párbeszédablakban, és kattintson a Next
gombra az Export párbeszédablak megnyitásához (lásd fent).

2. A párbeszédablak Plan Details részében gépelje be a megadott mezőkbe a terv nevét és
leírását.

3.

A párbeszédablak Select content for export részében jelölje be a megfelelő jelölőnégy-
zeteket az exportálni kívánt képállományok és tartalom kiválasztásához.
MEGJEGYZÉS. Az Object Creation fülön létrehozott objektumok exportálása előtt készí-
tse elő ezek exportálását, kiválasztva egy másik képállományt, amelybe az objektumot
exportálhatja (lásd: 204. old.).
 

4. A kezelési terv exportálásához kattintson az Export gombra.

Fontos tippek adatok exportálásához

• A terv sikeres exportálásához ki kell választania a szükséges tervezett tartalmat a kiválasztott
adathalmazhoz. Ha a tervezett tartalom jelölőnégyzete nincs bejelölve (zárt szem ikon, lásd:
66. old.), be kell jelölnie azt, amennyiben a tartalmat exportálni akarja.

• A processzor rendelkezésre álló memóriájától függően, a tervezett objektumok ideiglenesen
láthatatlanok lehetnek exportálás alatt, de ennek ellenére rendelkezésre állnak a navigálás
során.

• Rendkívül nagy számú fragmentumot tartalmazó összetett objektumokat nem mindig lehet
exportálni navigáláshoz. Az ilyen objektumok egyszerűsítésére használhatja a Maximal
Fragment Number funkciót (lásd: 184. old.).

• A figyelmen kívül hagyott képszeletekkel rendelkező lokalizált képállományokat tartalmazó
kezelési tervek (lásd: 114. old.) a figyelmen kívül hagyott szeletek nélkül lesznek exportálva a
Brainlab navigációs programba. A figyelmen kívül hagyott képszeleteket a standard Brainlab
formátum nem támogatja.

A +/-511 mm szelethalmaz koordinátát túllépő adathalmazokat az iPlan program betölti
tervezési célból, de exportálásuk le van tiltva (beleértve a kapcsolódó tervtartalmat is),
mivel ezt az adathalmazt a Brainlab navigációs program nem támogatja.

Kezelési terv információk

Az adatformátumra vonatkozó korlátozások miatt a kezelési terv következő adatai egy
exportálandó maximális számú karakterre korlátozódnak:
• Páciens neve: Legfeljebb 33 karakter
• Páciens azonosító: Legfeljebb 17 karakter
• 3D objektum nevek: Legfeljebb 23 karakter
• Terv leírása: Legfeljebb 110 karakter

Ha a karakterek maximális számát túllépik, az illető mezőben levő adat exportáláskor
automatikusan lerövidül.

Exportálás: Standard Brainlab formátum
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20.1.1 További exportálási információk

Exportált objektumok megjelenítése

Ha a tartalom (pl. pályagörbék, létrehozott objektumok stb.) több mint nyolc szín felhasználásával
volt megtervezve, a színek száma lecsökken az alapértelmezett beállításra (nyolc), amikor
adatokat exportál a navigációs programbeli használathoz. Győződjön meg arról, hogy azokat a
színeket választotta ki, amelyek segítségével könnyen meg lehet különböztetni a tervezett
tartalmakat.
Címkével ellátott pontok exportálása esetén (lásd: 304. old.) a pontok a navigációs programban
egyetlen színre módosulnak, tekintet nélkül az iPlan programban tervezett színre. Több címkével
ellátott pont exportálása esetén, ezek a pontok egyetlen csoportba kombinálódnak a navigációs
programban.

Kezelési terv adatok

Mielőtt betöltené a kezelési tervet a navigációs rendszerbe, várjon, amíg az exportálási
eljárás befejeződik. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy hiányos vagy helytelen adatok
töltődnek be, ami a beteg helytelen kezeléséhez vezet.

A megjelenés és a megjelenítés eltérhet az egyes Brainlab alkalmazásoknál (pl. tervező és
navigációs program) az eltérő felhasználói interfészek és munkafolyamatok miatt.
Sebészeti eljárást megelőzően az exportált adatokat mindig ellenőrizni kell a célplatformon.

Külön lokalizálás által egyesített több adatkészletet nem lehet exportálni Kolibri vagy
VectorVision navigációs programba. Csak egyetlen referencia-adathalmazt lehet tájolni,
míg az összes többi adathalmazt kézi, párosított pont vagy automatikus képfúziós
módszerekkel kell egyesíteni, ha ezeket egy navigációs alkalmazásba akarja exportálni.

Mielőtt kiválasztana egy exportálási archívumot egy külső adathordozóhoz, például egy Zip
lemezhez vagy USB flash meghajtóhoz, az adathordozót előbb be kell dugni. Ellenkező
esetben a tervezett tartalom exportálása le lesz tiltva.

Ablakozás exportált adatkészletekben

Ha ablakozást hajtott végre egy 16 bites nem CT-adatkészleten az iPlan programban, a
rendelkezésre álló szürkeárnyalat-tartományt a navigációs alkalmazás korlátozza (programverziók
< 7.x VectorVision cranial/ENT és < 2.x Kolibri cranial/ENT), amikor az adatkészletet
exportálja. A navigációs alkalmazás csak az Advanced Windowing funkcióval meghatározott bal
és jobb határvonalak közötti szürkeárnyalatokat veszi figyelembe.

Az exportálást követően a sebésznek nincs lehetősége, hogy a navigálás alatt megtekintse
és módosítsa a teljes szürkeárnyalat-tartományt.
A következő képen egy példa látható a megadott bal és jobb szürkeárnyalatokra az Advanced
Windowing funkcióban az iPlan programban, bemutatva az ablakozási tartomány változását:

A TERV EXPORTÁLÁSA ÉS AZ iPLAN BEZÁRÁSA
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① ②

③

④
149. ábra 

Sz. Magyarázat

① A szürkeárnyalat megadott bal határvonala.

② A szürkeárnyalat megadott jobb határvonala.

③
Az exportálás alatt a program átalakítja a bal és jobb határvonal közötti területet 16 bites-
ről 8 bites adatokra. (A 65 536 szürkeárnyalat a 8 bites adatoktól származó 256 szürkeár-
nyalathoz lesz társítva.)

④ A bal és jobb határvonalakon kívüli egész terület az elveszett szövetdifferenciálódás
(anatómiai információ) az exportálást követően.

MEGJEGYZÉS. Az exportálás előtt bármikor módosíthatja az ablakozást az eszköztár Advanced
Windowing gombjára kattintva (lásd: 158. old.).
 

Sikertelen exportálás

Ha megpróbál exportálni egy kezelési tervet nagy mennyiségű adatfájlt (körülbelül 507 fájl vagy
mappa) hozva létre az exportálási zip lemez gyökérkönyvtárában, az exportálás leáll és
hibaüzenetek jelennek meg.
Ilyen esetekben azt javasoljuk, hogy formázza újra (vagy tisztítsa meg) az adathordozót, majd
kísérelje meg újból az exportálást, ahogy a megjelenő párbeszédablak is javasolja. Másik
lehetőségként, további információkért vegye fel a kapcsolatot a Brainlab vevőszolgálattal.

Az adathordozó-formázás irányvonalai

Az adathordozó újraformázásakor a következő adattárolási korlátozásokat kell figyelembe venni: 

Adathordozó formátu-
ma

Adattárolási korlátozások

FAT 
Az adathordozó tiszta gyökérkönyvtárában legfeljebb 506 fájlt vagy
mappát lehet tárolni. Ha ennél többet próbál tárolni, egy rendszerü-
zenet jelenik meg.

FAT32 Nagyszámú fájlt vagy mappát támogat. A FAT32 formátumot a Win-
dows NT nem támogatja.

NTFS

Nagyszámú fájlt vagy mappát támogat.
A cserélhető tárolóeszközöket, mint pl. a zip lemezt vagy az USB
flash meghajtókat, általában nem lehet NTFS-re formázni Windows
XP-ben. Az adathordozó (pl. zip lemez) automatikus kiadása nem
működik megfelelően.

Exportálás: Standard Brainlab formátum
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MEGJEGYZÉS. Ne feledje el megtisztítani az exportálási adathordozó gyökérkönyvtárát.
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20.2 Exportálás: DICOM PACS
Exportálás DICOM PACS-be

Általános információk

Ez a beállítás lehetővé teszi pillanatfelvételek exportálását DICOM formátumban egy PACS-ba.

Az exportálás elérése

Lépések

1. Kattintson a Go to... gombra a Navigator területen az iPlan Navigator megnyitásához.

2. Kattintson a Save and Export gombra a Save Archives párbeszédablak megnyitásához.

3. Kattintson a New Archives gombra a New Archive párbeszédablak megnyitásához.

4.
Válassza ki a DICOM export via Network beállítást, és kattintson a Next gombra.
Megnyílik a DICOM PACS Export párbeszédablak, ahol megadhatja az archiválási beállí-
tásokat.

Archiválási beállítások meghatározása

150. ábra 

Lépések

1. A DICOM PACS Export párbeszédablakban gépelje be az archívum nevét az Archive
Name mezőbe. 

2.
Az Archive Settings részben megjelennek a kommunikációs beállítások.
MEGJEGYZÉS. Ezeket a beállításokat általában a Brainlab vevőszolgálat konfigurálja.
 

3. A megadott helyi- és kiszolgáló-beállítások érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a
Test connection gombra.

4. Kattintson az OK gombra beállításai mentéséhez és a Save Archives párbeszédablakba
való visszatéréshez, ahol ekkor az új archívum megjelenik a listán.

Exportálás: DICOM PACS
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Az exportálás módja

151. ábra 

Lépések

1. Válassza ki az archívumot a listából a Save Archives párbeszédablakban, és kattintson
a Next gombra a DICOM Export párbeszédablak megnyitásához (lásd fent).

2.
A párbeszédablakban megjelennek az exportáláshoz rendelkezésre álló képek.
A képek exportálásához kattintson az Export gombra.
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20.3 A program bezárása
Áttekintés

Általános információk

Bármikor bezárhatja a programot a leállítás ikon vagy az iPlan Navigator segítségével.

Kilépés a leállítás ikonnal

Lépés

Kattintson a fent látható leállítás ikonra a Navigator területen.

Kilépés az iPlan Navigator segítségével

Lépések

1. Kattintson a Go to... gombra a Navigator területen az iPlan Navigator megnyitásához.

2. Kattintson az Exit opcióra, majd az OK gombra.

Nem mentett módosítások

Ha nem mentett módosítások vannak a kezelési tervben, a következő párbeszédablak jelenik
meg:

152. ábra 

Opciók

A módosítások mentéséhez kattintson a Yes gombra.

A program leállításához a módosítások mentése nélkül kattintson a No gombra.

A program bezárása
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21 iHELP (TÁVOLI
VEVŐSZOLGÁLAT)

21.1 Bevezetés
Az iHelp használata

Általános információk

Kérés esetén az iPlan munkaállomást el lehet látni táveléréssel a Brainlab ügyfélszolgálatához.
Ezt a távelérést a Windows Start menüjében a Start iHelp gombra kattintva aktiválhatja.
MEGJEGYZÉS. Az iHelp aktiválása előtt vegye fel a kapcsolatot a Brainlab ügyfélszolgálattal,
mivel szükség van az ő aktiválásukra is, hogy használni tudja a funkciót.
 

Start menü

①

153. ábra 
Miután az iHelp aktiválása megtörtént, megjelennek a megfelelő ikonok a Windows Start
menüjében ①.
A Brainlab ügyfélszolgálat ezt követően távolról el tudja érni az Ön iPlan munkaállomását, pl.
diagnosztizálás elvégzése céljából.
MEGJEGYZÉS. A távoli hozzáférés inaktiválásához kattintson a Stop iHelp gombra a Windows
Start menüjében.
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Az iHelp működési módja

Az ügyfél rendszerére (kliens) telepített iHelp program a 443-as vagy 17002-es porton pingeli az
iHelp kiszolgálót. Mindkettő kimenő kapcsolat, ezért az 17002-es port gyorsabb. Minden egyes
pinggel a kliens egy SSL alagutat próbál létrehozni.
• A kliens eléréséhez a Brainlab ügyfélszolgálat előbb az iHelp kiszolgálóhoz kapcsolódik egy

SSL alagút segítségével.
• Az iHelp kiszolgáló egyesíti a két alagutat, és a Brainlab ügyfélszolgálat elérheti a klienst.

Telepítési követelmények

Tűzfal beállításait nem kell módosítania (kivéve, ha gyorsabb kapcsolatot akar biztosítani a
Brainlab vevőszolgálat és a kliens között).
Amennyiben a tűzfal már lehetővé teszi internetkapcsolatok létesítését az Ön hálózatából, az
iHelp képes lesz távoli segítséget nyújtani. El kell indítania az iHelp programot a kliensen,
ellenkező esetben a Brainlab ügyfélszolgálatnak nem lesz hozzáférése.
Páciens adatok nem kerülnek átvitelre.

További információkért

Írjon az iHelp.support@brainlab.com címre.

Bevezetés
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