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1 BENDROJI INFORMACIJA
1.1 Kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija
Kontaktiniai duomenys

Pagalbos tarnyba

Jeigu šiame vadove nerandate reikiamos informacijos arba jeigu kyla klausimų ar problemų,
kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą:

Regionas Telefonas ir faksas El. paštas

Jungtinės Valstijos, Kanada, Centrinė
ir Pietų Amerika

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

Brazilija Tel. (0800) 892-1217

JK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ispanija Tel. +34 (900) 649 115

Prancūzija ir regionai, kuriuose kalba-
ma prancūziškai Tel. +33 800 676 030

Afrika, Azija, Australija, Europa
Tel. +49 89 991568-44
Faks. +49 89 991568-811

Japonija
Tel. +81 3 3769 6900
Faks. +81 3 3769 6901

Tikėtina eksploatacijos trukmė

Programinei įrangai „Brainlab“ penkerius metus teikia techninę pagalbą. Šiuo laikotarpiu teikiami
programinės įrangos naujinimai ir atitinkamos srities pagalba.

Atsiliepimai

Nors šis vadovas atidžiai peržiūrėtas, jame vis tiek gali būti klaidų.
Kreipkitės į mus adresu igs.manuals@brainlab.com, jei norite patarti, kaip galėtume pagerinti šį
vadovą.

Gamintojas

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

BENDROJI INFORMACIJA
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1.1.1 Teisinė informacija

Autoriaus teisės

Šiame vadove pateikta patentuota informacija, saugoma autoriaus teisės. Nė vienos šio vadovo
dalies negalima atkurti arba versti negavus aiškaus rašytinio „Brainlab“ sutikimo.

„Brainlab“ prekės ženklai

• iPlan® yra registruotasis „Brainlab AG“ prekės ženklas Vokietijoje ir (arba) JAV.
• KolibriTM yra „Brainlab AG“ prekės ženklas, laukiama registracijos.
• SmartBrush® yra registruotasis „Brainlab AG“ prekės ženklas Vokietijoje ir (arba) JAV.
• VectorVision® yra registruotasis „Brainlab AG“ prekės ženklas Vokietijoje ir (arba) JAV.

Ne „Brainlab“ prekių ženklai

• „Microsoft®“ ir „Windows®“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

Integruotoji trečiųjų šalių programinė įranga

• Programinė įranga yra iš dalies pagrįsta „Independent JPEG Group“ darbu.
• Dalis šio programinės įrangos pagrįsta „Sun Microsystems Inc.“ darbu.
• Šiame produkte yra „Apache Software Foundation“ sukurtos programinės įrangos

(www.apache.org/).
• iPlan 3.0 reikia, kad sistemoje būtų įdiegta „Java 2 Runtime Environment“ (1.4 ar naujesnė

versija).
• „Brainlab PDF-Viewer“ paremtas „PDF Direct/PDF Quick View“ biblioteka, „Copyright

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

CE ženklas

CE ženklas reiškia, kad šis „Brainlab“ gaminys atitinka esminius MDD (angl. „Me-
dical Device Directive“ – Medicinos prietaisų direktyvos) reikalavimus.
Pagal MDD (Europos Tarybos direktyvą 93/42/EEB), iPlan Stereotaxy yra IIb
klasės produktas.

PASTABA: galima patvirtinti tik „Brainlab“ pagamintų gaminių CE ženklo galiojimą.
 

Išmetimo instrukcijos

Išmesdami elektros ir elektroninę įrangą būtinai laikykitės galiojančių įstatymų. Norė-
dami gauti informacijos apie EEĮA (elektros ir elektroninės įrangos atliekų) direktyvą,
apsilankykite toliau nurodytu adresu.
http://www.brainlab.com/weee

Pardavimas JAV

Pagal federalinę JAV teisę šį prietaisą gali įsigyti tik gydytojas arba tik gydytojo nurodymu.

Kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija
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1.2 Simboliai
Šiame vadove naudojami simboliai

Įspėjimai

Įspėjimai žymimi trikampiais įspėjamaisiais simboliais. Jais pateikiama saugos požiūriu itin
svarbi informacija, susijusi su galimais sužalojimais, mirtimi ar kitomis sunkiomis
pasekmėmis netinkamai naudojant įrangą.

Perspėjimai

Perspėjimai žymimi apskritimo formos perspėjamaisiais simboliais. Jais pateikiama
saugos požiūriu itin svarbi informacija, susijusi su naudojant prietaisą galimomis
problemomis. Galimos problemos – prietaisų gedimai, klaidos, pažeidimai arba turto
sugadinimas.

Pastabos

PASTABA: pastabos pateikiamos kursyvu, jomis nurodomi papildomi naudingi patarimai.
 

BENDROJI INFORMACIJA
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1.3 Naudojimo paskirtis
Sistemos naudojimas

Naudojimo indikacijos

iPlan naudojimo indikacijos yra medicininių vaizdų peržiūra, pristatymas ir dokumentavimas,
įskaitant įvairius vaizdų apdorojimo, vaizdų sujungimo, vizualizavimo ir segmentavimo su atlasu,
operacinio funkcinio planavimo funkcijų modulius, kur galima naudoti išvestį, pvz., stereotaktinę
chirurgiją pagal vaizdus, arba kitus prietaisus, skirtus toliau apdoroti ir vizualizuoti.
Toliau pateikti procedūrų pavyzdžiai (išvardytos ne visos galimybės).
• Kaukolės chirurginių procedūrų, pvz., auglio rezekcijos, šunto įvedimo, minimalios invazijos

stereotaktinių intervencijų, biopsijos ir įrašymo naudojant elektrodus trajektorijų planavimo ir
simuliavimo.

• LOR procedūros, pvz., sinusų, navikų operacijos.
• Stuburo procedūros, pvz., navikų operacijos, kojelių varžtų įsukimo ir vertebroplastikos

planavimas.
• iPlan View – tai programa, skirta naudoti esamų gydymo planų peržiūrai.
• Kaukolės bei veido ir žandikaulių procedūrų planavimas.

Paprastai iPlan naudoja medicinos specialistai, įskaitant chirurgus ir rentgenologus, bet jais
neapsiribojant.

Numatytieji naudotojai

Numatytieji programinės įrangos naudotojai yra chirurgai ir medicinos specialistai.

Naudojimo vieta

Naudoti reikia viduje, dažniausiai ligoninėje ar klinikinėje aplinkoje.

Atsargus naudojimas

Sistemos komponentus ir pagalbinius instrumentus gali valdyti tik išmokytas medicinos
personalas.

Patikimumo apžvalga

Prieš gydymą patikrinkite visos į sistemą įvestos ir iš sistemos gautos informacijos
patikimumą.

Atsakomybė

Sistema teikia pagalbą chirurgui, bet jokiu būdu negali pakeisti chirurgo patirties ir (arba)
sumažinti atsakomybės atliekant operaciją.

Naudojimo paskirtis
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1.4 Suderinamumas su medicinos prietaisais
„Brainlab“ medicininiai instrumentai

Suderinami „Brainlab“ medicininiai instrumentai

iPlan Stereotaxy yra suderinama su:
• „Brainlab“ KT / rentgeno padėties nustatymo įtaisas, 1 leid. (sąsajos su „Brainlab“ lanko galvos

laikiklio fiksatoriumi);
• „Brainlab“ stereotaktinis lankas, 1 leid. (sąsajos su „Brainlab“ lanko galvos laikiklio fiksatoriumi).

Kiti „Brainlab“ instrumentai

Išleidus šį vadovą gali atsirasti papildomų instrumentų. Kilus klausimų dėl instrumentų
suderinamumo su „Brainlab“ programine įranga, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą.

Su „iPlan Stereotaxy“ galima naudoti tik „Brainlab“ nurodytus instrumentus ir atsargines
dalis. Naudojant neleistinus instrumentus arba atsargines dalis gali suprastėti sauga ir
(arba) programinės įrangos našumas, kilti pavojus pacientui, naudotojui ir (arba) aplinkai.

BENDROJI INFORMACIJA
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1.4.1 „Brainlab“ medicininė programinė įranga

Suderinama „Brainlab“ medicininė programinė įranga

iPlan Stereotaxy yra suderinama su:
• „PatXfer“ programinės įrangos 5.2 versija;
• programinės įrangos „VectorVision cranial“ 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 ir 7.9 versijomis;
• programinės įrangos „cranial/ENT essential & unlimited“ 1.0 versija;
• „cranial/ENT unlimited“ 2.0 ir 2.1 versijomis;
• programinės įrangos „Kolibri cranial“ 2.1, 2.5, 2.6 ir 2.7 versijomis;
• programinės įrangos „iPlan Cranial“ 1.1, 1.5, 2.5, 2.6 versijomis;
• programinės įrangos „iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT“ 1.1, 2.5 ir 2.6 versijomis;
• programinės įrangos „iPlan RT Image“ 4.1 versija;
• „Universal DICOM Transfer“;
• „Content Manager“ 2.0 versija;
• „Patient Browser“ 4.0 versija;
• „DICOM Viewer“ 2.0 versija.

Kita „Brainlab“ programinė įranga

Išleidus šį naudotojo vadovą, gali atsirasti kitos suderinamos „Brainlab“ programinės įrangos. Jei
turite klausimų dėl programinės įrangos suderinamumo, susisiekite su „Brainlab“ pagalbos
tarnyba.
Jei naudojate kitokią nei prieš tai išvardytą programinę įrangos versiją, susisiekite su
„Brainlab“ pagalbos tarnyba dėl jos suderinamumo su „Brainlab“ prietaisais.

Manipuliuoti „iPlan“ sisteminiais failais arba pacientų duomenų failais be teisės tą daryti
draudžiama. Susisiekite su „Brainlab“ pagalbos tarnyba dėl visų su „iPlan“ susijusių failų
ar konfigūracijos nustatymų tvarkymo.

Suderinamumas su medicinos prietaisais
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1.4.2 Ne „Brainlab“ medicinos prietaisai

Suderinami ne „Brainlab“ medicininiai prietaisai

Gamintojas Medicininis prietaisas

Leksell / Elekta

Stereotaktinis padėties
nustatymo įtaisas

„Leksell CT Indicator Box“ arba „Leksell MR Indicator
Box“ su „Leksell G-Frame Headring“

Lanko sistema
Standartinis „Leksell“ stereotaktinis lankas arba Uni-
versalus „Leksell“ stereotaktinis lankas su „Leksell G-
Frame Headring“

Radionics

Stereotaktinis padėties
nustatymo įtaisas

„Radionics MRIA-2-LF“ (MR padėties nustatymo įtaiso
rėmelis), „Radionics Luminant“ arba „Radionics
UCLF-0“ (universalusis kompaktiškas KT / MR padė-
ties nustatymo įtaiso rėmelis) su „Radionics UCHR“
(universalusis kompaktiškas galvos laikiklio fiksato-
rius)

Stereotaktinis padėties
nustatymo įtaisas

„Radionics BRW-LR“ (Brown, Cosman ir Wells KT pa-
dėties nustatymo įtaiso rėmelis) su „Radionics HRA-
IM“ (intubavimo galvos laikiklio fiksatorius) arba „Ra-
dionics UCHR“ (ir „Radionics UCHR A“)

Lanko sistema
„Radionics CRW ASL“ (tokia pati lanko sistema, kaip
CRW AS) su „Radionics UCHR“ (ir „Radionics UCHR
AP“) arba „Radionics HRA-IM“

Fischer

Stereotaktinis padėties
nustatymo įtaisas

O leidimo KT padėties nustatymo įtaisas arba A leidi-
mo KT padėties nustatymo įtaisas su titano galvos lai-
kiklio fiksatoriumi
U leidimo (OSS) KT / MR padėties nustatymo įtaisas
su OSS atviruoju keraminiu galvos laikiklio fiksatoriu-
mi

Lanko sistema „Fischer ZD“ su OSS atviruoju keraminiu galvos laikik-
lio fiksatoriumi arba titano galvos laikiklio fiksatoriumi

Kiti ne „Brainlab“ prietaisai

Naudojant „Brainlab“ neleistinus medicinos prietaisų derinius, gali labai sumažėti sauga ir
(arba) įrangos efektyvumas, kilti pavojus pacientui, naudotojui ir (arba) aplinkai.

BENDROJI INFORMACIJA
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1.4.3 Ne „Brainlab“ programinė įranga

Kita ne „Brainlab“ programinė įranga

iPlan Stereotaxy yra suderinama su „Microsoft Windows XP“, „Microsoft Windows Server 2003“,
„Microsoft Windows Server 2008“ ir „Windows 7“ bei „Windows 8“ operacinėmis sistemomis. Jei
reikia išsamios ir naujausios informacijos apie suderinamas operacines sistemas, susisiekite su
„Brainlab“ pagalbos tarnyba.
„Brainlab“ rekomenduoja apsaugoti sistemą naujausiomis apsaugos nuo kenkėjiškų programų
priemonėmis (pvz., įdiegti antivirusinę programą). Atminkite, kad kai kurios apsaugos nuo
kenkėjiškos programinės įrangos priemonės gali turėti neigiamos įtakos sistemos veikimui, pvz.,
jeigu atliekama tikralaikė paieška ir stebima kiekviena prieiga prie failų, paciento duomenys gali
būti įkeliami ir įrašomi lėtai.
PASTABA: „Brainlab“ sistema yra medicinos prietaisas ir turi būti naudojama pagal sistemos
paskirtį ir galutinio naudotojo licencijos sutartį. Naudojant trečiųjų šalių programinę įrangą gali
sumažėti sistemos patikimumas.
 

Rekomenduojame naudoti tik būtiniausius operacinės sistemos naujinius arba apsaugos
nuo kenkėjiškos programinės įrangos priemones. Tvarkyklių atnaujinti neleidžiama.
Nesisiųskite ir nediekite naujinių, kai planuojate gydymą. Jeigu pageidaujate daugiau
informacijos, susisiekite su „Brainlab“ pagalbos tarnyba.

DICOM atitiktis

DICOM atitikties pareiškimą galima rasti pagrindiniame „Brainlab“ puslapyje www.brainlab.com.

Medicininės elektrinės sistemos

Informaciją apie medicininių elektrinių sistemų konfigūravimą žr. atitinkamame sistemos
naudotojo vadove ir techniniame naudotojo vadove.

Suderinamumas su medicinos prietaisais
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1.5 Mokymas ir dokumentacija
Apžvalga

Tikslinė grupė

Ši vartotojo instrukcija skirta chirurgams ir (arba) jų pagalbininkams.

„Brainlab“ mokymas

Kad būtų užtikrintas saugus ir tinkamas naudojimas, prieš pradėdami naudotis sistema visi
naudotojai turi dalyvauti „Brainlab“ atstovo rengiamuose kursuose.

Dokumentai

Šiame vadove aprašoma sudėtinga medicininė programinė įranga, kurią reikia naudoti atsargiai.
Todėl svarbu, kad visi sistemos naudotojai:
• prieš naudodami šią įrangą atidžiai perskaitytų šį vadovą;
• bet kada galėtų pasinaudoti šiuo vadovu.

Esami naudotojo vadovai

Naudotojo vadovas Turinys

Programinės įrangos naudo-
tojo vadovai

• Gydymo planavimo ir žvalgymo pagal vaizdus apžvalga
• Operacinėje naudojamos sistemos sąrankos aprašas
• Išsamios programinės įrangos instrukcijos

Instrumentų naudotojo vado-
vai Išsamios instrumentų naudojimo instrukcijos

Valymo, dezinfekavimo ir
sterilizavimo vadovas

Išsami informacija apie instrumentų valymą, dezinfekavimą ir ste-
rilizavimą

Sistemos naudotojo vadovai Išsami informacija apie sistemos sąranką

Techniniai naudotojo vado-
vai

Išsami techninė informacija apie sistemą, įskaitant specifikacijas ir
suderinamumą

BENDROJI INFORMACIJA
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1.5.1 Naudotos santrumpos

Santrumpos

Šiame naudotojo vadove gali būti šios santrumpos:

Santrumpa Apibrėžtis

ADC Trace Map „DTI Apparent Diffusion Coefficient“ (DTI matomos difuzijos koefi-
cientas)

B0 DTI vaizdas, gautas, kai b = 0 sek./mm2

BOLD „Blood Oxygen Level Dependent“ (Nuo deguonies lygio kraujyje pri-
klausomas)

KT Kompiuterinė tomografija

DICOM „Digital Imaging and Communications in Medicine“ (Skaitmeninis vi-
zualizavimas ir ryšiai medicinoje)

DTI „Diffusion Tensor Imaging“ (Difuzijos tenzoriaus vizualizavimas)

FA Frakcinė anizotropija

FoR „Frame of Reference“ (Atskaitos sistema)

HU „Hounsfield Unit“ (Haunsfildo vienetas)

MER / S „Microelectrode Recording and Stimulation“ (Mikroelektrodų įrašy-
mas ir stimuliavimas)

MRI „Magnetic Resonance Imaging“ (Magnetinis rezonansinis vizualizavi-
mas)

NM „Nuclear Medicine“ (Branduolinė medicina)

PACS „Picture Archiving and Communication System“ (Vaizdų archyvavimo
ir ryšių sistema)

PET Pozitronų emisijos tomografija

SPECT „Single Photon Emission Computed Tomography“ (Vieno fotono emi-
sijos kompiuterinė tomografija)

SUV „Standard Uptake Value“ (Standartinė įsisavinimo vertė)

CSV „Comma Separated Values“ (Kableliu atskirtos vertės)

Mokymas ir dokumentacija
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2 PACIENTŲ DUOMENŲ
ĮKĖLIMAS IR
IMPORTAVIMAS

2.1 Programinės įrangos paleidimas
Programinės įrangos paleidimas

Kaip paleisti

Veiksmas

Norėdami paleisti programą ir rodyti gydymo plano pasirinkimo ekraną, darbalaukyje
dukart spustelėkite piktogramą iPlan Stereotaxy.

Dialogo lango puslapiai

Paciento duomenys gali būti įkelti ir importuoti naudojant dialogo lango puslapių, kuriuose
nurodyta vieta, iš kurios yra nuskaitomi iš išsaugomi paciento duomenys, seriją.

②
①

③

④

1 pav. 

PACIENTŲ DUOMENŲ ĮKĖLIMAS IR IMPORTAVIMAS
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Ekrano maketas

Ekrano maketo apžvalga parodo informaciją apie failą ir vietą, iš kurios nuskaitomi ir kur
išsaugomi paciento duomenys.

Nr. Paaiškinimas Paaiškinimas

① Sąrašo antraštės Spustelėję ant atitinkamos antraštės, rūšiuokite sąrašo duomenis pa-
gal antraštę.
Duomenys rikiuojami didėjimo arba mažėjimo tvarka – dabartinė
tvarka nurodoma rodyklių piktogramomis šalia antraštės pavadinimo.

② Galimų duomenų
sąrašas

Priklausomai nuo dabartinio veiksmo, šiame sąraše galima pasirinkti
esamus paciento duomenis, pavyzdžiui, archyvo tipą, paciento tyri-
mus ar vaizdų seriją.

③ Išsamios informa-
cijos sritis

Pateikiama papildomos informacijos apie pasirinktus paciento duo-
menis.

④ Funkcijos Dialogo lango puslapio funkcijos.

Dialogo lango funkcijos

Bendruosiuose dialogo languose esančios funkcijos išvardytos toliau.

Funkcija Paaiškinimas

Back Grąžinamas ankstesnis veiksmas.

Cancel Užveriamas dabartinis dialogo langas.

Next Nukreipiama į kitą veiksmą.

Archives Grįžtama į archyvo pasirinkimą.

Settings Galima nustatyto konkrečius pasirinkto archyvo nustatymus. Atsižvelgiant į
pasirinktą duomenų formatą (žr. nuo 25 psl.), galimi nustatymai gali skirtis.

Delete

Pasirinkti failai negrįžtamai panaikinami. Prieš panaikinant failus, programinė
įranga paprašo galutinai patvirtinti.
• Panaikinti galima tik standžiajame diske esančius paciento duomenis.
• Jeigu naikinamas paskutinis pacientas, renkantis pacientą nukreipiama at-

gal į archyvo puslapį.
• Jeigu renkantis tyrimą yra tik vienas paciento tyrimas, jo negalima panai-

kinti.
• Panaikinus archyvą pašalinamas tik archyvų sąrašo įrašas. Jokie pacientų

duomenys nepanaikinami.

Refresh Atnaujinamas rodinys, pavyzdžiui, kai prie standžiojo disko katalogo prideda-
mas naujas pacientas.

Logfile... Rodomas žurnalo failas su papildoma informacija apie jau atliktus veiksmus
(žr. 22 psl.).

Select All Pažymimi visi dabartinio sąrašo elementai.

Deselect All Naikinamas visų dabartinio sąrašo elementų žymėjimas.

Programinės įrangos paleidimas
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Duomenų panaikinimas

Pasirinkti duomenys gali būti panaikinti iš standžiojo disko, net jei jis yra tik skaitomas. Jei
įjungta „Quick Search“ (žr. 27 psl.), panaikinimo funkcija pašalina visus failus ir aplankus
(įskaitant ne DICOM failus), esančius paciento aplanke. Jei išjungta „Quick Search“,
panaikinimo funkcija pašalina tik su vienu pacientu susijusius failus ir aplankus.
Atsižvelgiant į „Alias Patient handling“ nustatymus (žr. 27 psl.), galite būti įspėti, kai
randami du pacientai, kurių vienodas ID, tačiau skirtingi vardai.

PACIENTŲ DUOMENŲ ĮKĖLIMAS IR IMPORTAVIMAS
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2.1.1 Žurnalo failai

Bendroji informacija

Žurnalo failų funkcija galima tam tikrų duomenų perdavimo dialogo languose. Taip galima pateikti
konkretaus veiksmo sistemos sugeneruotus žurnalo failus.

Kaip suaktyvinti žurnalo failo pateiktį

Veiksmas

Dialogo lango dešinėje spustelėkite Logfile...
Žurnalo failas atidaromas numatytojoje interneto naršyklėje.

Programinės įrangos paleidimas
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2.1.2 Įkėlimo ir importavimo veiksmai

Apie procedūrą

Dėl skenerių ir laikmenų įvairovės neįmanoma atskirai aptarti konkrečių duomenų formatų ar
perdavimo procedūrų. Šiame naudotojo vadove paaiškinama bendroji paciento duomenų
konvertavimo procedūra. Jei iškiltų konkrečių klausimų ar problemų, susisiekite su
„Brainlab“ pagalbos tarnyba.

Prieiga prie gydymo plano

Vieną gydymo planą vienu metu gali atidaryti tik vienas naudotojas.

Kelių planų įkėlimas

Vienu metu gali būti atidarytas tik vienas gydymo planas. Jei redaguodami vieną gydymo planą
įkelsite antrąjį arba uždarysite programą neįrašę, prarasite visus pirmajame gydymo plane atliktus
pakeitimus.

Duomenų iš keičiamosios laikmenos arba tinklo įkėlimas

Jei įkeliate duomenis iš keičiamosios laikmenos (pvz., USB atmintuko arba DVD) ir ketinate
per planavimą pašalinti laikmeną arba jei įkeliate duomenis iš tik skaitomo disko,
pirmiausia įrašykite gydymo planą kitame vietinio disko archyve. Antraip prarasite svarbią
gydymo plano informaciją. Be to, būtinai įrašykite gydymo planą vietiniame diske, jei
duomenys buvo įkelti iš tinklo. Antraip nutrūkus ryšiui su tinklu prarasite gydymo plano
informaciją.

Skenavimo instrukcijos

Išsamias pageidaujamo modalumo ir numatomo gydymo plano derinio skenavimo instrukcijas
galima gauti iš „Brainlab“ pagalbos tarnybos pareikalavus. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų
naudodami gydymo planavimo sistemą, labai rekomenduojama vadovautis instrukcijomis,
pateiktomis atitinkamame skenavimo protokole.

DICOM vaizdai turi būti kvadratinio pikselio dydžio. Matricų dydis neribojamas.
Eksportuojant „Brainlab“ formatu, rekomenduojama naudoti 512 x 512 piks. raišką, kad
būtų išvengta interpoliacijos artefaktų. Raiška pikseliais ir matricos dydis turi būti
pastovūs visoje serijoje.

PACIENTŲ DUOMENŲ ĮKĖLIMAS IR IMPORTAVIMAS
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2.2 Naujų archyvų kūrimas
Darbo pradžia

Kaip suaktyvinti archyvo kūrimą

Veiksmas

Paleidžiant programinę įrangą rodomo dialogo lango Load Archives funkcijų srityje spustelėkite
New Archive (žr. 32 psl.).

Kaip pasirinkti archyvo tipą

2 pav. 

Veiksmai

1. Pasirinkite archyvo tipą spustelėję atitinkamą pavadinimą arba piktogramą.

2. Spustelėkite Next ir nustatykite nustatymus.

PASTABA: dialogo New Archive lange pateikiami tik įjungti (licencijuoti) duomenų formatų tipai.
 

Naujų archyvų kūrimas
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2.2.1 „New Archive“ nustatymų apžvalga

Galimi nustatymų puslapiai

Atsižvelgiant į pasirinktą archyvo tipą, jūsų prašoma įvesti konkrečią informaciją ir (arba) nustatyti
tam tikrus nustatymus.
Nustatymus galima bet kada pakoreguoti dialogo lange Load Archives spustelėjus Settings.

Archyvo tipas Paaiškinimas Žr.

Advanced Brainlab „Brainlab“ failų formatas („xBrain“) Psl. 26
psl.

DICOM, importuojamas iš failų sis-
temos DICOM, importuojamas iš įvairių laikmenų Psl. 27

psl.

MR Analyze Importuojami ne DICOM duomenys iš paten-
tuoto skenerio formato

Psl. 30
psl.

PASTABA: DICOM formatui priskiriami tokie metodai kaip MR, KT, PET, SPECT, XR arba XA.
„Rentgeno angiografija“ (3D) duomenų rinkiniai importuojami kaip XT modalumas.
 

PACIENTŲ DUOMENŲ ĮKĖLIMAS IR IMPORTAVIMAS
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2.2.2 „New Archive“ nustatymai – „Advanced Brainlab“ formatas

Bendroji informacija

Šis archyvas naudojamas gydymo planams, sukurtiems iPlan, įrašyti.

Kaip nustatyti nustatymus

3 pav. 

Veiksmai

1. Lauke Archive Name įveskite archyvo pavadinimą.

2.
Lauke Data Path spustelėkite Browse, kad pereitumėte prie atitinkamo tinklo arba vieti-
nio kelio.
Arba įveskite paciento duomenų failo kelią rankiniu būdu.

3.

Pažymėkite atitinkamus žymimuosius langelius, kad pritaikytumėte galimus įrašymo nus-
tatymus:
• Use compressed and packed file format for removable devices: paspartinamas ar-

chyvavimas keičiamuosiuose USB diskuose;
• Reduce transfer time for removable devices: paspartinamas archyvavimas keičia-

muosiuose įrenginiuose neįtraukiant neapdorotų duomenų, nenaudojamų naršant;
• Delete existing patient data in target folder: išvalomas keičiamasis įrenginys.

4. Jei norite patikrinti, ar failo kelias tinkamas, spustelėkite Test connection.

5. Spustelėkite OK, kad grįžtumėte į dialogo langą Load Archives, kuriame galite įkelti ar-
chyvą (žr. 32 psl.).

Naujų archyvų kūrimas
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2.2.3 „New Archive“ nustatymai – DICOM

Bendroji informacija

Šis archyvas naudojamas DICOM duomenims iš failų sistemos importuoti (pvz., CD-ROM, DVD,
standžiojo disko, keičiamo įrenginio, tinklo kelio).

Kaip nustatyti nustatymus

4 pav. 

Veiksmai

1. Lauke Archive Name įveskite archyvo pavadinimą.

2.
Lauke Data Path spustelėkite Browse, kad pereitumėte prie atitinkamo tinklo arba vieti-
nio kelio.
Arba įveskite paciento duomenų failo kelią rankiniu būdu.

3. Nustatykite Alias Patient handling nustatymus (žr. 27 psl.).

4.

Pažymėkite atitinkamus žymimuosius langelius:
• Quick Search: sistemoje laikoma, kad kiekviename aplanke yra tik po vieną pacientą;

apdorojami tik su vienu pacientu susiję failai ir aplankai;
• Use DICOMDIR: paspartinamas DICOM duomenų naršymas;
• Reduce memory usage: kai pasirinkta, importuojant DICOM duomenis programinė
įranga iš pradžių įkelia tik antraščių informaciją. Todėl gerokai sutrumpėja įkėlimo lai-
kas. Tada įkeliami vaizdo duomenys, jei pasirenkama renkantis vaizdų rinkinį (žr. 276
psl.).

5. Jei norite patikrinti, ar failo kelias tinkamas, spustelėkite Test connection.

6. Spustelėkite OK, kad grįžtumėte į dialogo langą Load Archives, kuriame galite įkelti ar-
chyvą (žr. 32 psl.).

Alias Patient Handling

Dalyje Alias Patient handling galite konfigūruoti archyvo kūrimo nustatymus.

Funkcija Paaiškinimas

Patient ID is uni-
que

Pasirinkite šią funkciją, jei norite, kad visi pacientai, kurių paciento ID vieno-
di, būtų laikomi identiškais

PACIENTŲ DUOMENŲ ĮKĖLIMAS IR IMPORTAVIMAS
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Funkcija Paaiškinimas

Patient Name and
ID are unique

Šią funkciją rinkitės, jei paciento vardas ir identifikatorius sutampa su pacien-
to aplanku

Ask user Pasirinkite šią funkciją, jei norite, kad būtų paklausta, kaip elgtis su pacien-
tais, kurių ID vienodas, o vardas ir pavardė skiriasi

Naujų archyvų kūrimas
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2.2.4 „New Archive“ nustatymai – DICOM PACS importavimas

Bendroji informacija

Šis archyvas automatiškai sukuriamas ir sukonfigūruojamas siekiant palengvinti DICOM duomenų
importavimą iš užklausų siuntimo / gavimo sistemos. Prireikus sukonfigūruoti daugiau PACS
sistemų, susisiekite su „Brainlab“ pagalbos tarnyba.

PACIENTŲ DUOMENŲ ĮKĖLIMAS IR IMPORTAVIMAS
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2.2.5 „New Archive“ nustatymai – „MR Analyze“

„MR Analyze Harddisk“ – apžvalga

MR Analyze Harddisk archyvai pirmiausia skirti naudoti funkcinių MRI duomenų sąsajoje. Šio
tipo duomenų perdavimas panašus į kitų duomenų perdavimo procedūras kalbant apie
konfigūravimą, paciento pasirinkimą, perdavimą ir saugojimą. „Brainlab“ pagalbos tarnyba
sukonfigūruos sistemą ir papildomai išmokys naudotojus.
„MR Analyze“ paciento vaizdų serijoje būna du duomenų failai:
• failas „patientName.hdr“, kuriame yra vaizdo antraštė ir su vaizdo tūriu susiję parametrai;
• failas „patientName.img“, vaizdo failas, atitinkantis antraštės failą.

„MR Analyze“ pacientų duomenys turi būti kopijuojami į nustatytą „MR Analyze“ aplanką
kompiuterio standžiajame diske.
Paprastai jis būna „C:/Brainlab/Analyze“, tačiau duomenų šaltinio vieta gali būti ir CD-ROM,
diskelyje ar tinkle. Jei turite abejonių, susisiekite su „Brainlab“ pagalbos tarnyba.

„*.hdr“ ir „*.img“ failų pavadinimai turi būti identiški. Jei vieno iš atitinkamų failų trūksta,
paciento duomenų perduoti neįmanoma.

„*.hdr“ ir „*.img“ failų pavadinimuose nurodomas paciento vardas ir pavardė. Kadangi
paciento vardas ir pavardė, naudojami „iPlan“, paimami iš šių failų pavadinimų,
užtikrinkite, kad juose būtų nurodytas tikrasis paciento vardas ir pavardė.

Jei MR nėra tinkamas vaizdo formatas, naudotojas turi rankiniu būdu koreguoti modalumą.

Duomenų formate „Analyze“ nebūna informacijos apie vaizdo ar paciento padėtį.
Patikrinkite ir pataisykite padėtį dialogo lango „Orientation“ vaizdo peržiūroje (spustelėkite
mygtuką „Manipulation“; žr. 43 psl.).

Dialogo langas „Harddisk Transfer“

5 pav. 

Naujų archyvų kūrimas
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Kaip nustatyti nustatymus

Veiksmai

1. Lauke Archive Name įveskite archyvo pavadinimą.

2.
Lauke Data Path spustelėkite Browse, kad pereitumėte prie atitinkamo tinklo arba vieti-
nio kelio.
Arba įveskite paciento duomenų failo kelią rankiniu būdu.

3. Jei norite patikrinti, ar failo kelias tinkamas, spustelėkite Test connection.

4. Spustelėkite OK, kad grįžtumėte į dialogo langą Load Archives, kuriame galite įkelti ar-
chyvą (žr. 32 psl.).

PACIENTŲ DUOMENŲ ĮKĖLIMAS IR IMPORTAVIMAS
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2.3 Archyvo pasirinkimas
Archyvo pasirinkimas

Kaip įkelti archyvą

Sukūrus archyvą, jis galimas dialogo lange Load Archives.

6 pav. 

Veiksmai

1. Pasirinkite archyvą spustelėję atitinkamą pavadinimą arba piktogramą.

2. Spustelėkite Next, jei norite, kad būtų pateikti archyve esantys paciento duomenys.

Archyvo pasirinkimo funkcijos

Funkcija Paaiškinimas

New Archive Jei tinkamas archyvas dar nebuvo sukonfigūruotas, naudojant funkciją gali-
ma sukurti norimo perduoti duomenų formato archyvą (žr. 24 psl.).

Settings Nurodomi konkretūs pasirinkto archyvo nustatymai. Atsižvelgiant į pasirinktą
duomenų formatą (žr. nuo 25 psl.), galimi nustatymai gali skirtis.

Delete Pasirinktas archyvas panaikinamas. Paciento duomenys iš šaltinio failo pa-
šalinti nebus.

Archyvo pasirinkimas
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2.4 Paciento duomenų tvarkymas
Paciento pasirinkimas

Kaip pasirinkti pacientą

Pasirinkus archyvą, parodomas paciento pasirinkimo dialogo langas.

7 pav. 

Veiksmai

1. Pasirinkite paciento failą spustelėdami atitinkamą vardą arba piktogramą.

2. Jei norite tęsti, spustelėkite Next.

Jei paciento vardas ir pavardė arba ID nėra tinkamai įvedami skeneryje, šie elementai
automatiškai nustatomi kaip „Unknown“. Patikrinkite, ar pasirinkti paciento duomenys
teisingi.

Pacientų piktogramos

Gydymo plano piktogramos

Nurodo anoniminį pacientą

Nurodo, kad pacientas – moteris

Nurodo, kad pacientas – vyras
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Paciento pasirinkimo funkcijos

Funkcija Paaiškinimas

Administration

Tvarkomi paciento duomenys:
• sukuriama paciento failo kopija kitame archyve (žr. 35 psl.);
• paciento failas perkeliamas į kitą archyvą (žr. 35 psl.);
• pasirinkti failai negrįžtamai pašalinami (žr. 21 psl.).

Refresh Atnaujinama pateiktis, pvz., įtraukus naują pacientą į standžiojo disko katalo-
gą.

Search Pateiktis filtruojama pagal įvestą Patient Name arba Patient ID.

Reset Filtras nustatomas iš naujo, visi galimi duomenys pateikiami dar kartą.

Paciento duomenų tvarkymas
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2.4.1 Paciento duomenų kopijavimas arba perkėlimas į kitą archyvą

Galimos funkcijos

Funkcijos Copy ir Move pateikiamos dialogo Administration lango dešinėje spustelėjus mygtuką
Administration (žr. 33 psl.).

8 pav. 
PASTABA: šios funkcijos galimos tik naudojant DICOM ir „Advanced Brainlab“ formatus.
 

PASTABA: norint naudotis šiomis funkcijomis, turi būti galimi bent du pasirinkto tipo archyvai.
Išsami archyvų kūrimo informacija pateikiama 24 psl..
 

Kaip kopijuoti arba perkelti pacientą

9 pav. 
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Veiksmai

1. Dialogo lange Administration pažymėkite paciento failą.

2. Spustelėkite Copy arba Move, kad atidarytumėte dialogo langą Target (parodytą anks-
čiau).

3. Pažymėkite archyvą.

4. Spustelėkite OK, kad perduotumėte duomenis.

Perdavimo būsena

Esate grąžinami į dialogo langą Administration, kuriame eigos juostoje nurodoma perdavimo
būsena.

Paciento duomenų tvarkymas
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2.4.2 Gydymo plano įkėlimas

Dialogo langas „Plans“

Jei pasirenkamas išplėstinis „Brainlab“ archyvas, jūsų prašoma pasirinkti gydymo planą.
PASTABA: jei galimas tik vienas gydymo planas, sistema automatiškai jį atidaro ir pereina prie kito
veiksmo.
 

10 pav. 

Kaip pasirinkti gydymo planą

Veiksmai

1. Pasirinkite gydymo planą spustelėdami atitinkamą pavadinimą arba piktogramą.

2. Spustelėkite Load, kad įkeltumėte gydymo planą.
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2.4.3 DICOM duomenų importavimas

Kaip pasirinkti tyrimą

Jei importuojate DICOM duomenis, o įkeltuose paciento duomenyse yra keli tyrimai, jūsų prašoma
pasirinkti paciento tyrimą.
PASTABA: jei galimas tik vienas paciento tyrimas, sistema automatiškai jį atidaro ir pereina prie
kito veiksmo.
 

11 pav. 

Veiksmai

1. Pasirinkite paciento tyrimą spustelėdami atitinkamą pavadinimą arba piktogramą.

2. Spustelėkite Next ir tęskite vaizdų serijos pasirinkimą.

Kaip pasirinkti vaizdų seriją

Jūsų prašoma pasirinkti vaizdų seriją. Vaizdų serija apima visus vaizdų duomenis, įrašytus
konkrečiame atskiro paciento tyrime.
PASTABA: jei galima tik viena vaizdų serija, sistema automatiškai ją atidaro ir pereina prie kito
veiksmo.
 

Paciento duomenų tvarkymas
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12 pav. 

Veiksmai

1. Pasirinkite vaizdų seriją spustelėdami atitinkamą pavadinimą arba piktogramą.

2. Spustelėkite Next ir tęskite vaizdų rinkinio pasirinkimą.

Dialogo langas „Advanced Data“

Atidaromas toliau pateiktas dialogo langas Advanced Data. Čia galite pasirinkti vaizdų rinkinį ir
pritaikyti nustatymus.

13 pav. 

„Išplėstinės duomenų “ funkcijos

Dialogo lango Advanced Data dešinėje pateikiamos šios išplėstinės funkcijos:

Funkcija Paaiškinimas

Manipulation... Koreguojama įkeltų vaizdų padėtis (žr. 43 psl.)
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Funkcija Paaiškinimas

Sorting... Vaizdų duomenys rikiuojami pagal konkrečius kriterijus (žr. 46 psl.)

Delete Slices... Naikinami pasirinkto vaizdų rinkinio pjūviai (žr. 45 psl.)

Dicom Info... Pateikiama DICOM informacija, susijusi su pateikiamu vaizdu (žr. 47 psl.)

PASTABA: šios funkcijos galimos tik 3D duomenų rinkiniuose.
 

Kaip pasirinkti ir peržiūrėti vaizdų rinkinį

Veiksmai

1. Pasirinkite vaizdų rinkinį spustelėdami atitinkamą pavadinimą arba piktogramą.

2. Patikrinkite, ar vaizdų rinkinio informacija, pateikiama kairiajame apatiniame ekrano kam-
pe, teisinga. Pateikiama informacija skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą duomenų rinkinį.

3. Peržiūrėkite vaizdų rinkinio tinkamumą naudodami įrankių juostos mygtukus vaizdų rodi-
nio dešinėje (žr. 67 psl.).

4. Spustelėkite Next ir eikite į iPlan Navigator (žr. 61 psl.).

Paciento duomenų tvarkymas
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2.4.4 DICOM BOLD / DTI duomenų importavimas

Dialogo langas „Advanced Data“

Jeigu įkeliate DICOM duomenis su BOLD MRI arba DTI vaizdo duomenimis, atveriamas dialogo
langas Advanced Data. Čia galite pasirinkti vaizdų rinkinį ir pritaikyti nustatymus.

14 pav. 
PASTABA: išplėstinės DICOM funkcijos (apdorojimas, rikiavimas, DICOM informacija) aprašytos
39 psl..
 

Vaizdo pasirinkimas ir vaizdų rinkinio peržiūrėjimas

Veiksmai

1. Pasirinkite vaizdų seriją spustelėdami atitinkamą pavadinimą arba piktogramą.

2.
Patikrinkite, ar ekrano apačioje kairėje, skirtuko Details lape, pateikiama vaizdų rinkinio
informacija yra teisinga. Pateikiama informacija skiriasi priklausomai nuo pasirinkto vaizdų
rinkinio.

3. Skirtuko Preprocessing (žr. 42 psl.) lape pasirinkite atitinkamus nustatymus.

4. Peržiūrėkite vaizdų rinkinio tinkamumą naudodami įrankių juostos mygtukus vaizdų rodi-
nio dešinėje (žr. 67 psl.).

5. Norėdami baigti duomenų importavimą, spustelėkite Next ir eikite į iPlan Navigator (žr.
61 psl.).
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Parengiamojo apdorojimo nustatymai

Skirtuko Preprocessing lape pateikiami parengiamojo apdorojimo nustatymai leidžia pagerinti
vaizdo kokybę ir rezultatus. Kiekvienam tyrimui importavimo nustatymai nustatomi atskirai.

Duomenų forma-
tas

Nustatymai

BOLD MRI

• Slice Acquisition Order: būtina nurodyti, kad būtų galima koreguoti pjūvių
rodymo trukmės artefaktus, susidarančius dėl įterptųjų pjūvių.

• Smoothing: teikiama dimensinė Gauso duomenų gludinimo funkcija su 3
x 3 branduoliu. 

• Motion Correction: lengvinamas griežtasis trimatis visų duomenų rinkinių
bendrasis tapatinimas su pirmuoju BOLD MRI tūriu. Judesio pataisa pa-
grįsta abipuse informacija ir mažina judesio artefaktų tikimybę BOLD duo-
menyse.

• Preview: leidžia peržiūrėti judesio pataisos poslinkį ir sukimąsi. Rezultatai
rodomi kaip diagrama, jos galima atsisakyti spustelėjus Reset.

PASTABA: nustatymai Smoothing ir Motion Correction koreguotini tik tuo
atveju, jeigu skeneryje neįdiegti panašūs parengiamojo apdorojimo veiksmai.
Priešingu atveju gali pablogėti duomenų kokybė.
 

DTI 

Correct for Eddy Currents: gerinamas DTI tūrių tapatinimas. Tai naudinga
funkcija, nes DTI vaizdai imlūs difuzijos gradientų sužadinamų sūkurinių sro-
vių keliamiems iškraipymams. Skenerio sukurtus artefaktus galima išryškinti
paslenkant, nustatant skalę ir apkarpant fazės kodavimo kryptimi. 

Paciento duomenų tvarkymas

42 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers.



2.4.5 Kryptis

Bendroji informacija

Jei pacientas buvo nuskenuotas ašinėje padėtyje (atsigulęs ant pilvo arba aukštielninkas), tačiau
jo galva buvo pasvirusi atitinkamu posvyriu, vainikinio tipo skenavimo duomenų žymėjimas nebus
tinkamai pateikiamas žvalgymo programinėje įrangoje. Tai galite koreguoti eksportuodami
duomenis iš skenerio kaip vainikinių duomenų rinkinį arba pakeisdami duomenų žymėjimą iš
ašinių į vainikinius iPlan naudodami 43 psl. apibūdintas funkcijas.
PASTABA: kai kuriuose skeneriuose ir medicinos informacijos formatuose nebūna vaizdų padėties
informacijos vaizdo antraštėje.
 

Kaip pasiekti padėties funkcijas

15 pav. 

Veiksmai

1. Pasirinkite reikiamą vaizdų rinkinį dialogo lange Advanced Data (pateikiamame įkėlus
duomenis).

2. Parinkčių srityje, dialogo lango dešinėje, spustelėkite Manipulation..., kad būtų atidarytas
dialogo langas Orientation (parodytas anksčiau).

Galimos padėties funkcijos

Funkcija Paaiškinimas

Flip A-P
Paverskite pasirinktą vaizdą šiomis kryptimis: A-P (priekinė–užpakalinė da-
lis), H-F (galva–kojos) ir L-R (kairė–dešinė)Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P
Pasukite pasirinktą vaizdą šiomis kryptimis: A-P (priekinė–užpakalinė dalis),
H-F (galva–kojos) ir L-R (kairė–dešinė)Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Atšaukiamas paskutinis keitimas

Reset Atkuriami visi keitimai
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Funkcija Paaiškinimas

Modality Leidžia pasirinkti duomenų rinkinio skenavimo metodą (CT, MR, X-Ray, NM,
XT, OT arba Ultrasound), jei skeneryje jis dar nenustatytas

Submodality

Galima parinkti atitinkamą dabartinio modalumo submodalumą, jei jis nebuvo
iš anksto nustatytas skeneryje:
• CT – galima pasirinkti „Angio“;
• MR – galima pasirinkti „Angio“, funkcinį, T1 ir T2 kontrastą;
• X-Ray – nėra antrinio metodo;
• NM – galima pasirinkti PET ir SPECT;
• XT – XA (angiografija);
• OT – galima pasirinkti SC.

Patient orienta-
tion

Paciento padėtį galite pasirinkti iš Prone, Supine, Decubitus Left arba De-
cubitus Right, jei padėtis nebuvo iš anksto nustatyta skeneryje
PASTABA: jei automatiškai buvo nustatyta Unknown, prieš tęsdami įsitikinki-
te, kad pasirinkta tinkama vaizdų duomenų parinktis.
 

Scan direction
Pasirinkite Head first arba Feet first
PASTABA: jei automatiškai buvo nustatyta Unknown, prieš tęsdami įsitikinki-
te, kad pasirinkta tinkama vaizdų duomenų parinktis.
 

Image Type
Pasirinkite vaizdo tipo kryptį iš Axial, Coronal, Sagittal ir Unknown
PASTABA: jei automatiškai buvo nustatyta Unknown, prieš tęsdami įsitikinki-
te, kad pasirinkta tinkama vaizdų duomenų parinktis.
 

Series comment Peržiūrimi skenerio operatoriaus įvesti komentarai

„MR Analyze Harddisk“ – vaizdų padėtis

Į formato „MR Analyze“ vaizdų antraštes neįtraukti keli reikiami vaizdų padėties parametrai (kairė–
dešinė, galva–kojos, priekinė–galinė dalis). Todėl kai kurie tūrio parametrai yra numatytųjų verčių
ir gali būti neteisingi. Todėl prieš tęsdami turite peržiūrėti, pataisyti ir patvirtinti vaizdo parametrus
rankiniu būdu (žr. 43 psl.). 
Be to, „MR Analyze“ duomenų formatas nepalaiko rėmo posvyrio ar anguliacijos. iPlan negali
perduoti šių duomenų tinkamai. Jei norite išvengti netinkamo vaizdo rekonstravimo planavimo
programinėje įrangoje, nenaudokite „MR Analyze“ vaizdų, kurių rėmo pokrypio ar anguliacijos
vertė viršija 0,1°.

Galimos rodinių funkcijos

Papildomos rodinių funkcijos galimos naudojant įrankių juostą vaizdo rodinio dešinėje (žr. 67
psl.).

Tolesni veiksmai

Veiksmas

Pasirinkę nustatymus, pasirodžiusiame raginimo lange spustelėkite Yes, kad patvirtintumėte kei-
timus.
Tada esate grąžinami į dialogo langą Advanced Data.

Paciento duomenų tvarkymas
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2.4.6 Pjūvių naikinimas

Bendroji informacija

Jei importavote DICOM duomenis, galite panaikinti pasirinkto vaizdų rinkinio pjūvius.

Kaip panaikinti pjūvius

16 pav. 

Veiksmai

1. Dalyje Funkcijos spustelėkite Delete Slices...

2.
Dalyje Delete slices from [x] to [x] nurodykite norimų panaikinti pjūvių intervalą.
Pavyzdys. Nuo 1 iki 10 pjūvio.

3.

Dalyje Delete every ... [x] slice nurodykite, ar visi nurodyto intervalo pjūviai turi būti pa-
naikinti, ar konkrečius pjūvius praleisti.
Pavyzdys. Jei norite panaikinti 10, 20 ir tolesnius pjūvius, įveskite toliau pateiktą informa-
ciją: Delete every... [10] slice.

4. Spustelėkite Delete Slices, kad patvirtintumėte naikinimą.

PASTABA: jei dar neišėjote iš dialogo lango Delete Slices, galite anuliuoti ištrynimą paspausdami
mygtuką Undo.
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2.4.7 Vaizdų rikiavimas

Bendroji informacija

DICOM vaizdus iPlan įkelia po vieną. Todėl jie turi būti grupuojami kaip vaizdų rinkiniai. Tam tikrų
numatytųjų nustatymų pakeisti negalima. Standartiniai DICOM duomenų rinkiniai, pvz., KT ar MR,
paprastai jau būna sugrupuoti teisingai. Tačiau atsižvelgiant į naudojamus skenerio nustatymus,
toliau apibūdinti nustatymai gali būti pakeisti, kad DICOM vaizdai būtų tinkamai grupuojami pagal
reikiamą duomenų rinkinį.

Kaip pasiekti „Sorting“

17 pav. 

Veiksmai

1. Pažymėkite reikiamą vaizdų rinkinį dialogo lange Advanced Data, kuris pateikiamas įkė-
lus duomenis.

2. Parinkčių srityje, dialogo lango dešinėje, spustelėkite Sorting..., kad būtų atidarytas dialo-
go langas Sorting... (parodytas pirmiau).

Parametrų pasirinkimas

Veiksmai

1.

Pasirinkite vieną arba daugiau iš toliau nurodytų rikiavimo parametrų spustelėdami atitin-
kamus žymimuosius langelius:
• Same Study ID;
• Same Series ID;
• Same acquisition number;
• Same comment;
• Different Image ID.

2. Spustelėkite OK, kad šiuos parametrus įrašytumėte ir grįžtumėte į dialogo langą Advan-
ced Data. Vaizdai rodomi išrikiuoti pagal pasirinktus parametrus.

Rikiavimo parametrai neturi įtakos tikrajai vaizdo pjūvių tvarkai. Kiekvienas pjūvis išlaiko
savąją padėtį x, y ir z ašyse – užtikrinamas teisingas išdėstymas.

Paciento duomenų tvarkymas
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2.4.8 DICOM informacija

Kaip pateikti DICOM informaciją

Dialogo lange Advanced Data spustelėkite Dicom Info... (žr. 39 psl.), kad būtų pateiktas dialogo
langas File display. Šiame dialogo lange pateikiama skenerio įrašyta DICOM antraštės
informacija.

Dialogo langas „File display“

①

②

③

18 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Failo pavadinimas ir vieta.

② Pateikiama DICOM antraštės informacija.

③

Spustelėjus Editor galima redaguoti DICOM antraštės informaciją arba įrašę ją kitoje vie-
toje.
Failas parodomas redagavimo priemonėje Notepad (užrašinė), kurioje jį galite pakeisti ir
(arba) įrašyti pageidaujamoje vietoje.

PASTABA: kol importuojami DICOM duomenys, atidžiai patikrinkite, ar visa bendroji DICOM
informacija (pvz., modalumas, paciento vardas ir pavardė, gimimo data) buvo teisingai suprasti
iPlan ir kad skenerio atsiųsta informacija teisinga.
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2.5 Paciento duomenų įtraukimas
Naujų DICOM duomenų importavimas

Bendroji informacija

Jei jau įkėlėte paciento duomenis ir įkeliate naujus paciento DICOM duomenis, galite sulieti
naujus duomenis su esamais paciento duomenimis arba sukurti atskirą paciento failą.

Kaip įtraukti duomenis

Importavus duomenis (žr. 38 psl.), esate paklausiami, ar norite įtraukti naujus duomenis į
dabartinius paciento duomenis.

19 pav. 

Parinktys

Spustelėkite Merge, jei norite įtraukti naujus duomenis tiesiogiai į dabartinius paciento duome-
nis. 

Spustelėkite New Patient, jei norite sukurti atskirą paciento aplanką.

Pažymėkite žymimąjį langelį Create new study [...] ir spustelėkite Merge, jei norite sukurti naują
dabartinio paciento tyrimą.

Spustelėkite Cancel, jei norite nutraukti naujų duomenų importavimą.

Tolesni veiksmai

Pasibaigus duomenų importavimui, spustelėkite View and Adjustment, o paskui OK programinės
įrangos iPlan Navigator ( 61 psl.) rodomame dialogo lange ir eikite į peržiūros funkcijas.

Paciento duomenų įtraukimas

48 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers.



3 „iPLAN
STEREOTAXY“ DARBO
EIGA

3.1 Procedūrų su atskaita pavyzdžiai
Standartinio planavimo darbo eiga

Aprašas

Ši darbo eiga rekomenduojama standartiniam gydymui, kuris nereikalauja ilgo planavimo,
pavyzdžiui, tokioms nefunkcinėms procedūroms, kaip biopsija, hematomos evakuacija ir t. t.
Pasirinkus šią darbo eigą, pacientas privalo dėvėti galvos laikiklio fiksatorių visos planavimo
procedūros metu (nuo vaizdo duomenų gavimo iki gydymo plano atspausdinimo).

Darbo eiga

Gydymo plano
etapas

Planavimo veiksmas Žr.

Vaizdo duome-
nys

Vaizdų gavimas diagnozei ir stereotaktinei lokalizacijai Skenavimo instrukci-
jos

Duomenų įkėlimas / importavimas ir gydymo plano ati-
darymas Psl. 23 psl.

Planavimas

Stereotaktinė lokalizacija Psl. 103 psl.

Registravimo taškų įtraukimas suporuotų vaizdų su-
jungimui pagal žymes Psl. 137 psl.

Vaizdų sujungimas Psl. 149 psl.

Objektų apibrėžimas Psl. 165 psl.

Trajektorijų planavimas Psl. 236 psl.

Lanko nuostatų tikrinimas / keitimas Psl. 239 psl.

Galutiniai veiks-
mai

Gydymo plano įrašymas Psl. 299 psl.

Gydymo plano spausdinimas Psl. 246 psl.

iPlan uždarymas Psl. 313 psl.

„iPLAN STEREOTAXY“ DARBO EIGA
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3.1.1 Funkcinio planavimo darbo eiga

Aprašas

Ši darbo eiga rekomenduojama sudėtingam gydymui, reikalaujančiam atidaus ir ilgo
priešoperacinio planavimo (pvz. elektrodų įdėjimas, palidotomija ir t. t.).
Darbo eiga sudaryta iš dviejų toliau nurodytų dalių.
1. Priešoperacinio planavimo darbo eiga: gali būti atlikta, pavyzdžiui, kelias savaites prieš tikrąją

operaciją.
2. Operacijos dieną atliekamo planavimo darbo eiga: lanko nuostatų apskaičiavimui norint atlikti

gydymą.

Pranašumai

Funkcinio planavimo darbo eigos pranašumas yra tai, kad pacientas galvos laikiklio fiksatorių
privalo dėvėti tik stereotaktinės lokalizacijos ir galutinio gydymo metu. Kadangi galvos laikiklio
fiksatorius nedėvimas gydymo planavimo etapo metu, chirurgas turi daugiau laiko ir gali lanksčiau
atlikti atidų planavimą.

Priešoperacinė darbo eiga

Gydymo plano eta-
pas

Planavimo veiksmas Žr.

Vaizdo duomenys
(planavimui pagal
vaizdą)

Vaizdų diagnozei gavimas Skenavimo instrukci-
jos

Duomenų įkėlimas / importavimas ir gydymo plano
atidarymas Psl. 23 psl.

Planavimas pagal
vaizdą

AC / PC lokalizacija „Schaltenbrand-Wahren“
smegenų atlaso planavimui ir AC / PC koordinačių
planavimui

Psl. 134 psl.

Registravimo taškų įtraukimas suporuotų vaizdų
sujungimui pagal žymes Psl. 137 psl.

Vaizdų sujungimas Psl. 149 psl.

Objektų apibrėžimas Psl. 165 psl.

Trajektorijų planavimas Psl. 236 psl.

Lygiagrečių įrašų planavimas Psl. 257 psl.

Gylio padėties ties įrašu peržiūra Psl. 265 psl.

Galutiniai veiksmai
Gydymo plano įrašymas Psl. 299 psl.

Išėjimas iš iPlan Psl. 313 psl.

Darbo eiga operacijos dieną

Gydymo plano eta-
pas

Planavimo veiksmas Žr.

Vaizdų duomenys
(registracijai)

Vaizdų stereotaktinei lokalizacijai gavimas Skenavimo instrukci-
jos

Duomenų įkėlimas / importavimas ir gydymo plano
atidarymas Psl. 23 psl.

Paciento duomenų
registracija

Stereotaktinė lokalizacija Psl. 103 psl.

Vaizdų sujungimas Psl. 149 psl.

Procedūrų su atskaita pavyzdžiai
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Gydymo plano eta-
pas

Planavimo veiksmas Žr.

Lanko nuostatų tikrinimas / keitimas Psl. 239 psl.

Gydymo plano įrašymas Psl. 299 psl.

Gydymo plano spausdinimas Psl. 246 psl.

Planavimas operaci-
jos metu

MER / S atsarginių duomenų aktyvavimas Psl. 266 psl.

MER / S duomenų įvedimas į gylio padėtis ties įra-
šu Psl. 266 psl.

MER / S duomenų peržiūra Psl. 270 psl.

Gydymo plano įrašymas Psl. 299 psl.

„iPLAN STEREOTAXY“ DARBO EIGA
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3.1.2 Pooperacinio tyrimo darbo eiga

Aprašas

Ši darbo eiga rekomenduojama, jei norite patikrinti klinikinius rezultatus arba įvertinti gydymo
procedūrą.
Pavyzdžiui, šią darbo eigą galima naudoti pradinės suplanuotos trajektorijos ir tikrosios įdėto
elektrodo padėties palyginimui, kai pooperaciniai vaizdai gauti ir pridėti prie galutinio gydymo
plano.

Darbo eiga

Gydymo plano eta-
pas

Planavimo veiksmas Žr.

Vaizdo duomenys
(klinikinių rezultatų
tikrinimui)

Pooperacinių vaizdų gavimas Skenavimo instrukci-
jos

Gydymo plano įkėlimas (pavyzdžiui, plano, kuris
įrašytas įvedus MER / S duomenis, žr. 50 psl.) Psl. 23 psl.

DICOM vaizdų įkėlimas ir prijungimas prie plano Psl. 29 psl.

Planavimas Vaizdų sujungimas Psl. 149 psl.

Galutiniai veiksmai
Gydymo plano įrašymas Psl. 299 psl.

iPlan uždarymas Psl. 313 psl.

Procedūrų su atskaita pavyzdžiai
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3.2 Procedūrų be atskaitos pavyzdžiai
Funkcinio planavimo darbo eiga

Aprašas

Ši darbo eiga skirta funkcinio gydymo, kuris bus atliekamas naudojantis navigacija (pvz.,
„VectorVision“), o ne konvencine stereotaksija (stereotaktiniu lanku), planavimui.
Darbo eiga sudaryta iš dviejų toliau nurodytų dalių.
1. Priešoperacinio planavimo darbo eiga.
2. Operacijos dieną atliekamo planavimo darbo eiga: plano paruošimui naudoti su žvalgymo

sistema.

Pranašumas

Ši darbo eiga leidžia chirurgui po planavimo nuspręsti, ar tęsti gydymą be atskaitos, ar su atskaita.

Priešoperacinė darbo eiga

Ši darbo eiga yra identiška priešoperacinei darbo eigai su atskaita (žr. 50 psl.).

Darbo eiga operacijos dieną

Gydymo plano eta-
pas

Planavimo veiksmas Žr.

Vaizdų duomenys
(registracijai)

Vaizdų paciento registracijai gavimas Skenavimo instrukci-
jos

Duomenų įkėlimas / importavimas ir gydymo plano
atidarymas Psl. 23 psl.

Paciento duomenų
registracija

Registravimo taškų įtraukimas suporuotų vaizdų
sujungimui pagal žymes Psl. 137 psl.

Vaizdų sujungimas Psl. 149 psl.

Galutiniai veiksmai

Gydymo plano įrašymas Psl. 299 psl.

Gydymo plano eksportavimas naudoti „Brainlab“
žvalgymo programinėje įrangoje Psl. 305 psl.

iPlan uždarymas Psl. 313 psl.

„iPLAN STEREOTAXY“ DARBO EIGA
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Procedūrų be atskaitos pavyzdžiai
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4 PROGRAMOS APŽVALGA
4.1 „iPlan“ įvadas
Apžvalga

Sistemos veikimas

iPlan veikimas priklauso nuo operacinės sistemos ir kompiuterio platformos.
Siekdami, kad programinės įrangos veikimas būtų optimalus, venkite paleisti nebūtinas programas
kartu su iPlan.

Papildomi „iPlan“ moduliai

Galimi keli iPlan moduliai, pvz., skirti LOR programoms. Jei įsigijote daugiau nei vieną modulį,
įsitikinkite, kad paleidote reikiamą modulį, patikrindami produkto logotipą apatiniame dešiniajame
ekrano kampe.

20 pav. 
Kiekvienam iPlan moduliui skirtas atskiras programinės įrangos naudotojo vadovas. Norėdami
gauti daugiau informacijos, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą.

PROGRAMOS APŽVALGA
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4.1.1 Vaizdų duomenys ir santrumpos

Suderinami vaizdų tipai

Šių tipų vaizdus galima perkelti į iPlan:
• KT (su kontrastine medžiaga ar be jos),
• MR (su kontrastine medžiaga ar be jos),
• MR difuzijos svertinius vaizdus (DTI),
• BOLD MRI duomenis (funkcinis vizualizavimas),
• branduolinės medicinos duomenis (PET, SPECT).

PASTABA: pareikalavus galima gauti išsamias skenavimo instrukcijas iš „Brainlab“ pagalbos
tarnybos.
 

Vaizdo kokybė

Tiksliam stereotaktiniam lokalizavimui gauti vaizdo duomenys neturėtų būti audinių
atskyrimo, erdvinio tikslumo ir padėties nustatymo įtaiso pavaizdavimo kompromisas. Dėl
to galima gauti klaidingus gydymo planavimo rezultatus ir sužaloti pacientą!

Skaitytuvui ir vaizdo tūrio medžiagų jautrumui gali būti būdingi MR iškraipymai. Todėl
nerekomenduojama stereotaksijai naudoti tik MR, ypač jei skenuojama sagitaline arba
vainikine kryptimis. Stereotaksiją reikia atlikti tik naudojant KT arba kitas didelio
dimensinio tikslumo vaizdo gavimo technikas.
PASTABA: suliejus KT ir MR vaizdų rinkinius suderinamos KT erdvinio tikslumo ir MR geresnio
audinių atskyrimo pranašumai. Taip iPlan vaizdų sujungimo funkcija pagerina tikslumą
stereotaksijai naudojant tam tikro tipo vaizdus.
 

PASTABA: „iPlan“ smarkiai optimizuoja klinikinę darbo eigą, nes galima sukurti tikslius gydymo
planus remiantis diagnostiniais vaizdais į planą neįtraukiant stereotaktiškai lokalizuoto vaizdų
rinkinio. Gydymo planą galima baigti paprasčiausiai pridedant ir apdorojant stereotaktiškai
lokalizuotą vaizdų rinkinį prieš operaciją (žr. darbo eigos alternatyvas).
 

Vaizdų duomenų tikrinimas

„iPlan“ yra funkcija, skirta atstumams, tūriams, skersmenims, kampams, taškų vietai
(Dekarto koordinačių sistemoje) ir t. t. matuoti ir (arba) apskaičiuoti pagal vaizdo duomenis.
Kad dėl tokių matavimų ir skaičiavimų naudotojas nesužalotų paciento, jis turi patikrinti
naudotus vaizdo duomenis, kad užtikrintų, jog jie tinkami šiems tikslams.
Vaizdo tinkamumą tiek vaizdo duomenų naudotojas, tiek vaizdo teikėjas (pvz., ligoninės
rentgenologas) turi nustatyti, išlaikyti ir reguliariai tikrinti pagal toliau nurodytas gaires.
• Vaizdo duomenų naudotojas (pvz., iPlan naudotojas) bei vaizdo teikėjas turi žinoti, kad

pateikiami vaizdo duomenys skirti naudoti geometriniams matavimams ir skaičiavimams
naudojant iPlan.

• Vaizdo duomenų naudotojas atsakingas už vaizdo duomenų reikalavimų, atitinkančių konkretų
naudojimo atvejį (pvz., erdvinį tikslumą), nurodymą vaizdo teikėjui.

• Vaizdo teikėjas atsakingas už vaizdo duomenų, kurie atitinka reikalavimus (pvz., erdvinį
tikslumą), nurodytus vaizdo duomenų naudotojo, teikimą.

• Vaizdo teikėjas atsakingas už patikrinimą, ar teikiami vaizdo duomenys atitinka reikalavimus
(pvz., reguliariai kalibruoti skaitytuvą ir atlikti pirminius bandymus naudojant iPlan matavimo
funkciją).

• Vaizdo duomenų naudotojas ir vaizdo teikėjas turi žinoti, kad nei „Brainlab“, nei pati programinė
įranga negali patvirtinti ar patikrinti konkretaus paciento vaizdo duomenų, naudojamų kartu su
iPlan konkrečiais naudojimo atvejais.

„iPlan“ įvadas
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Nuskaitymo protokolai

Stereotaktinio lokalizavimo gali nepavykti atlikti, jei skenavimo režimas nustatytas
nesilaikant skenavimo instrukcijų. Tinkamas skenavimo instrukcijas žr. atitinkamame
„Brainlab“ tiekiamame skenavimo protokole.

PROGRAMOS APŽVALGA
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4.2 Naudotojo sąsaja
Pagrindinis ekranas

Bendroji informacija

Pagrindinis ekranas pateikiamas pasirinkus planavimo užduotį srityje Navigator (žr. 60 psl.)
arba iPlan Navigator (žr. 61 psl.).

Ekrano maketas

① ②

④

③

⑤
21 pav. 

Nr. Paaiškinimas Žr.

① Planavimo sritis, kurioje pateikiami vaizdo rodiniai Psl. 65
psl.

② Įrankių juostos funkcijos Psl. 67
psl.

③ Sritis „Navigator“ Psl. 60
psl.

④ Funkcijų sritis Psl. 61
psl.

⑤ Puslapių skirtukai, kuriuos pasirinkus pateikiamos kiekvienos planavimo už-
duoties parinktys

Psl. 64
psl.

Naudotojo sąsaja
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4.2.1 Dialogo langų apžvalga

Bendroji informacija

Atidarius tam tikras funkcijas, atidaromas atskiras dialogo langas, kuriame galite nustatyti įvairius
nustatymus.

Ekrano maketas (pavyzdys)

22 pav. 

Bendrosios funkcijos

Funkcija Paaiškinimas

OK Įrašomi pakeitimai ir uždaromas dialogo langas

Cancel Uždaromas dialogo langas, o pakeitimai neįrašomi

PROGRAMOS APŽVALGA
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4.2.2 Sritis „Navigator“

Maketas

①
②
③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

23 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Atidaromas iPlan Navigator, kuriame galite pasirinkti planavimo užduotis bet kokia tvar-
ka (žr. 61 psl.)

② Atidaroma kita planavimo užduotis

③ Kita planavimo užduotis (apibrėžta mėlynai)

④ Dabartinė planavimo užduotis (apibrėžta geltonai)

⑤ Paciento vardas ir pavardė, ID ir gydymo plano pavadinimas

⑥ Atidaromas programinės įrangos iPlan naudotojo vadovo PDF failas 

⑦ Sumažinamas iPlan langas (jis lieka atidarytas tik fone)

⑧ Išjungiama programinė įranga iPlan (žr. 313 psl.)

Kaip pasirinkti planavimo užduotį

Parinktys

Jei norite eiti į kitą planavimo užduotį, spustelėkite Next.

Jei norite atidaryti iPlan Navigator ir pasirinkti kitą planavimo užduotį, spustelėkite Go To...

Naudotojo sąsaja
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4.2.3 iPlan Navigator

Maketas

①

②

24 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①
Galimos planavimo užduotys
Užbaigtos planavimo užduotys žymimos varnele

② Pasirinktos planavimo užduoties aprašas

PASTABA: jei planavimo užduotis pilka, nurodoma, kad ji neprieinama, nes netaikoma įkeltiems
duomenims arba funkcija neįtraukta į jūsų licenciją.
 

Kaip pasirinkti planavimo užduotį

Parinktys

Jei norite atverti planavimo užduotį, pasirinkite užduotį ir spustelėkite OK arba du kartus spuste-
lėkite užduotį.

Jei norite išeiti iš iPlan Navigator nepasirinkę užduoties, spustelėkite Cancel.
Programinė įranga grąžins ankstesnį ekraną.

PROGRAMOS APŽVALGA
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4.2.4 Funkcijų sritis

Bendroji informacija

25 pav. 
Funkcijų srityje galimos kiekvienos planavimo užduoties specialiosios funkcijos. Pavyzdyje toliau
pateikta planavimo užduoties Registration Points funkcijų sritis. 

Suplanuoto turinio matomumas

Akies simboliskiekvieno sąrašo įrašo pradžioje nurodo, ar suplanuotas turinys (pvz., registravimo
taškas arba sukurtas objektas) matomas vaizdų rodiniuose.

Parinktys

Ši piktograma parodoma iš karto įtraukus elementą į sąrašą. Taip parodoma, kad jūs
dar neįtraukėte suplanuoto turinio į vaizdų rodinius (pvz., nustatę registravimo taško
padėtį vaizde).

Įtraukus suplanuotą turinį į vaizdų rodinius, atmerkta akis nurodo, jog suplanuotas turi-
nys yra matomas.
Spustelėkite akies simbolį, jei norite paslėpti turinį.

Užmerktos akies piktograma reiškia, kad suplanuotas turinys yra paslėptas.
Spustelėkite akies simbolį, jei norite, kad suplanuotas turinys vėl būtų rodomas.

Naudotojo sąsaja
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Suplanuoto turinio ypatybių ir spalvų koregavimas

Parinktys

Sąraše šalia kiekvieno įrašo yra spalvos piktograma,
kurią spustelėjus atidaromas dialogo langas Select Co-
lor. Jame galite pasirinkti suplanuoto turinio spalvą. 
Iš paletės pasirinkite spalvą ir patvirtinkite spustelėdami
OK.

Spustelėjus šalia kiekvieno įrašo sąraše esančią ypaty-
bių piktogramą atidaromas dialogo langas Properties.
Jame galite keisti suplanuoto turinio pavadinimą / spal-
vą. 
Įrašykite pavadinimą ir pasirinkite spalvą iš paletės.
Norėdami patvirtinti spustelėkite OK.
PASTABA: papildomi konkrečiai planavimo užduočiai
galimi nustatymai aprašyti atitinkamame skyriuje.
 

PASTABA: jei aktyvinta funkcija Advanced 3D, kai ku-
rie objektai gali būti rodomi tam tikra spalva (žr. 93
psl.).
 

Bendrosios funkcijos

Atsižvelgiant į pasirinktą planavimo užduotį, funkcijų srityje gali būti prieinamos šios bendrosios
funkcijos:

Funkcija Paaiškinimas

Undo / Redo Anuliuojami arba perdaromi bet kokie planavimo užduotyje atlikti keitimai.

Eigos juosta
Taikoma tam tikroms operacijoms (pvz., atveriant gydymo planą). Šios
operacijos gali būti nutraukiamos spustelėjus „Cancel“ (rodomas po eigos
juosta).

PASTABA: planavimo užduočių specialiosios funkcijos aprašytos atitinkamose planavimo
užduotyse.
 

PROGRAMOS APŽVALGA
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4.2.5 Skirtukų lapai

Bendroji informacija

Skirtukų lapuose galima pasirinkti planavimo srities rodinių parinktis. Skirtuko lape pateikiamas
pasirinkimas priklauso nuo atidarytos planavimo užduoties.

Galimi skirtukų lapai

26 pav. 
Daugelyje planavimo užduočių galimi toliau išvardyti skirtukų lapai.
• Overview ( 82 psl.)
• 4 Views, 8 Views ir 9 Views ( 84 psl.)
• X-ray Images ( 86 psl.)
• Multiple Sets ( 87 psl.)
• Plan Content ( 88 psl.)

PASTABA: planavimo užduočiai specifiniai tam tikrų užduočių skirtukų lapai aprašyti tų užduočių
aprašymuose.
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4.2.6 Planavimo srities vaizdų rodiniai

Bendroji informacija

Gydymo plane esantys vaizdai pateikiami skirtinguose planavimo srities rodiniuose. Daugelį
planavimo funkcijų galite vykdyti tiesiogiai vaizdų rodiniuose.

Planavimo srities maketas

Atsižvelgiant į pasirinktą planavimo užduotį ir rodinio skirtuko lapą, galimos šios vaizdų pateiktys:
• 3D rodinys;
• pjūvio rodiniai (ašinis, sagitalinis ar vainikinis);
• rekonstrukcijos arba nuožulnioje plokštumoje rekonstruoti vaizdai.

①

②

③

④

27 pav. 

Planavimo srities paaiškinimas

Nr. Paaiškinimas

① Rodyklės mygtukas: galima pasiekti konfigūravimo parinktis
(žr. 73 psl.).

②
Rekonstrukcijos rodiniuose rodomi vaizdai, rekonstruoti iš
pradinių vaizdų pjūvių. Rekonstrukcijos rodiniuose pateikia-
ma toliau išvardyta informacija.

PROGRAMOS APŽVALGA

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers. 65



Nr. Paaiškinimas

• Orientacija, nurodyta pirmoje eilutėje skliausteliuose, yra vaizdų rinkinio pradinio gavi-
mo orientacija.

• Orientacija, nurodyta antroje eilutėje, yra vaizdo rekonstrukcinio rodinio orientacija.
• Taip pat nurodytas skenavimo tipas (pvz., MR arba KT) ir skenavimo rinkinio identifika-

cinis numeris (pvz., #1).

Pradiniuose pjūvių rodiniuose rodomi tokie vaizdų pjūviai,
kokie buvo iš pradžių gauti (ašinis, vainikinis ar sagitalinis).
Rodiniuose, kuriuose rodomi pradiniai vaizdų pjūviai, patei-
kiama ši informacija:

• pirmoje eilutėje nurodomas skenavimo tipas (pvz., MR arba KT), skaičius, nurodantis
skenavimo rinkinį (pvz., #1) ir skenavimo orientacija;

• antroje eilutėje nurodomas esamo pjūvio numeris skenavimo rinkinyje.

Individualizuota orientacija nurodo, kad, pvz., tada vaizdų
rinkinyje buvo lokalizuotas AC / PC. 

PASTABA: individualizuota orientacija 2D rodiniuose, kuriuose rodoma pradinė pjūvio pa-
dėtis.
 

PASTABA: individualizuotos orientacijos rodomos tik iPlan ir „Brainlab“ naršymo progra-
minėje įrangoje.
 

③

Raidės išorinėje rodinių kraštinėje nurodo vaizdo orientaciją:
• A (priekis), P (galas);
• L (kairė), R (dešinė);
• H (galva), F (pėdos).

④ Paciento piktograma nurodoma pateikiamų vaizdų orientacija.
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4.2.7 Įrankių juostos ir funkcijų mygtukai

Bendroji informacija

Atsižvelgiant į skirtuko lapą, pasirinktą planavimo srityje, įrankių juostoje ir vaizdų rodiniuose, gali
būti toliau nurodytos funkcijos.
• Pilko fono funkcijų mygtukai pateikiami įrankių juostoje (žr. 58 psl.).
• Juodo fono funkcijų mygtukai pateikiami atskiruose vaizdų rodiniuose. Šių mygtukų naudojimas

turi įtakos tik rodiniui, kuriame mygtukas pasirenkamas (žr. 73 psl.).

Vaizdų pasirinkimo mygtukai

Mygtukas Paaiškinimas Žr.

Slice and Image Set Selection: pasirinkite norimus planavimo
rodiniuose pateikti skenavimo vaizdus

Psl. 276
psl.

Browse Slice: peržvelkite vieno vaizdo pjūvius didėjimo arba
mažėjimo tvarka

Psl. 285
psl.

Browse Slices: peržvelkite kelių vaizdų pjūvius didėjimo arba
mažėjimo tvarka

Psl. 285
psl.

• Rekonstrukcijos rodiniuose naudokite Depth Scrolling, jei no-
rite slinkti skenavimo rekonstrukcijomis pagal ašį, nurodytą
paciento piktogramoje (rodoma vaizdo rodinio apatiniame kai-
riajame kampe)

• Pjūvių rodiniuose naudokite Slice Scrolling, jei norite slinkti
galimais pjūviais

Psl. 285
psl.

Rodinių parinkčių mygtukai

Mygtukas Paaiškinimas Žr.

Options: Pasiekiamos išplėstinės rodinių parinktys Psl. 277
psl.

Pan and Recenter: centruojama iš naujo ir pateikiamos vertikali bei
horizontali plokštumos, kurios gali būti naudojamos rekonstrukcijos
plokštumoms koreguoti

Psl. 286
psl.

Recenter View: iš naujo nustatoma 3D vaizdo padėtis, jei ji buvo pa-
keista stumiant 

Psl. 286
psl.

„View Types“: pasirenkamas pateiktino rodinio tipas (pvz., plokštu-
mos, 3D ar objektai)

Psl. 77
psl.
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Mygtukas Paaiškinimas Žr.

View Orientation: pakeičiama rodinio orientacija Psl. 76
psl.

Composing Options: patikrinami du sujungti vaizdų pjūviai iš skir-
tingų vaizdų rinkinių

Psl. 79
psl.

Mastelio keitimo mygtukai

Mygtukas Paaiškinimas Žr.

Zoom In / Out: padidinamas arba sumažinamas vaizdas Psl. 287
psl.

Full Screen: dabartinis rodinys išplečiamas per visą ekraną Psl. 75
psl.

Langų aplinkos mygtukai

Mygtukas Paaiškinimas Žr.

Windowing: koreguojamas pilkos spalvos paskirstymo lygis pa-
teikiamuose vaizduose 

Psl. 288
psl.

Advanced Windowing: pateikiamos išplėstinės pilkos spalvos
vertės koregavimo, Haunsfildo ar SUV paskirstymo pasirinkta-
me vaizde parinktys 

Psl. 289
psl.

Matavimo ir žymėjimo mygtukai

Mygtukas Paaiškinimas Žr.

Measure Hounsfield Units: matuojami ne daugiau kaip trijų vaizdo
pjūvio taškų Haunsfildo vienetai (galima KT vaizdų rinkiniuose) 

Psl. 293
psl.

Measure Values: ne daugiau kaip trijų vaizdo pjūvio taškų verčių
(pvz., pilkumo tono arba SUV) matavimas (galimas SPECT arba PET
vaizdų rinkiniuose)

Psl. 293
psl.

Measure Distances: matuojamas atstumas tarp trijų taškų porų vaiz-
do pjūvyje 

Psl. 295
psl.

Measure Angles: Matuojamas kampas tarp trijų taškų vaizdo pjūvyje Psl. 295
psl.
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Mygtukas Paaiškinimas Žr.

Add / Remove Points: taškai įtraukiami į vaizdų rinkinį arba šalinami
iš jo 

Psl. 296
psl.

Papildomi mygtukai

Mygtukas Paaiškinimas Žr.

Screenshot: padaromos pateiktų rodinių ir ekrano langų nuotraukos Psl. 298
psl.

Save Treatment Plan: Įrašomi esamo gydymo plano pakeitimai Psl. 299
psl.

Print: galutinis gydymo planas spausdinamas Psl. 246
psl.
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4.2.8 Pelės / klaviatūros spartieji klavišai

Bendrieji spartieji klavišai

Spartusis klavišas Veiksmas

Pelės ratukas
Taip pat galite naudoti rodyklių aukštyn / žemyn
klaviatūros klavišus, jei norite slinkti pirmyn / at-
gal po vieną pjūvį.

Slenkama po vieną pjūvį vaizduose

Pelės ratukas + SHIFT
Taip pat galite naudoti klaviatūros klavišus Pg
Up / Pg Dn, jei norite slinkti pirmyn / atgal po tris
pjūvius.

Slenkama po tris arba septynis pjūvius (atsiž-
velgiant į tai, kuris skirtuko lapas – 4 Views ar
8 Views – atidarytas) vaizduose

Dešinysis pelės klavišas 3D rodinyje 3D objektas pakreipiamas aukš-
tyn, žemyn, kairėn, dešinėn

CTRL + kairysis pelės klavišas Kaip ir funkcija Pan and Recenter (žr. 286
psl.)

CTRL + pelės ratukas Vaizdai padidinami ir sumažinami (žr. 287
psl.)

Dukart spustelėkite tašką, pateiktą funkcijų srity-
je
Dukart spustelėjus trajektoriją sąraše, rodinys
centruojamas tos trajektorijos tiksliniame taške.

Centruojama iš naujo tam tikrame taške, pvz.,
registravimo taške

Dukart spustelėkite objektą / dominančią sritį,
pateiktą funkcijų srityje

Rodinys iš naujo centruojamas objekto / domi-
nančios srities centre

Pažymėto taško spustelėjimas du kartus skirtu-
ke Plan Content (žr. 88 psl.)
Atidarant skirtuko, pvz., Overview, lapą, rodiniai
centruojame pasirinktame taške.

Rodinio centravimas iš naujo pažymėtame
taške (žr. 73 psl.)

Dukart spustelėkite vaizdų rinkinį skirtuke Plan
Content (žr. 88 psl.)
Atidarant skirtuko, pvz., Overview, lapą, rodi-
niuose rodomas pasirinktas vaizdų rinkinys.

Pasirenkamas rodiniuose pateiktinas vaizdų
rinkinys

Klavišas „Print Screen“ Sukuriama dabartinio ekrano nuotrauka

CTRL + S Įrašomas planas

CTRL + Z Anuliuojama

CTRL + Y Atstatoma

CTRL + 0 Rodinys iš naujo nustatomas (mastelis ir mas-
telio centras)

CTRL + P Kaip įrankių juostos mygtukas Print (žr. 246
psl.)

Planavimo užduočių nuorodos

Planavimo užduotis Spartusis klavišas Veiksmas

Objekto kūrimas

Dešiniojo pelės mygtuko spustelėji-
mas srityje, kurią reikia ištrinti

Srities, sukurtos naudojant funkci-
ją Brush (žr. 171 psl.), ištrynimas

Rodinio spustelėjimas du kartus
(dialogo lange Band Thresholding
žr. 180 psl.)

ROI (dominančios srities) fokusa-
vimas
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Planavimo užduotis Spartusis klavišas Veiksmas

Vaizdų sujungimas

Jei norite perjungti iš mėlynos į gin-
taro spalvos vaizdą ir atvirkščiai,
spustelėkite kairiuoju pelės klavišu
ir stumkite pelę kairėn / dešinėn

Perjungiama iš mėlynos į gintaro
spalvos vaizdą ir atvirkščiai

Registravimo taškų
planavimas

Klavišo ALT ir kairiojo pelės mygtu-
ko spustelėjimas
Atleiskite klavišą ALT ir spustelėkite
kairįjį pelės mygtuką taško padėčiai
koreguoti.

Naujo registravimo taško įtrauki-
mas

Visos planavimo už-
duotys, kuriose galima
funkcija Add / Remo-
ve Points (žr. 296
psl.)

Klavišo ALT ir kairiojo pelės mygtu-
ko spustelėjimas
Atleiskite klavišą ALT ir spustelėkite
kairįjį pelės mygtuką taško padėčiai
koreguoti.

Naujo pažymėto taško įtraukimas
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5 RODINIŲ
KONFIGŪRAVIMAS

5.1 Atskirų rodinių konfigūravimas
Rodinių mygtukai

Bendroji informacija

Planuodami galite naudotis vaizdų rodiniuose esančiais mygtukais, kurie skirti įvairioms peržiūros
parinktims konfigūruoti. Taip galite keisti kuriame nors iš peržiūros skirtukų pateiktą rodinį.

Prieiga prie peržiūros mygtukų

Veiksmas

Spustelėkite mygtuką su rodykle viršutiniame kairiajame rodinio kampe.
PASTABA: peržiūros mygtukai pagal numatytąsias nuostatas yra neaktyvūs.
 

28 pav. 

Galimi mygtukai

Kokie mygtukai galimi, priklauso nuo rodinio ir pasirinkto rodinio skirtuko.

View Types ( 77 psl.)
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View Orientation ( 76 psl.)

Composing Options ( 79 psl.)

Full Screen ( 75 psl.)

Browse Slice ( 285 psl.)

Recenter View: iš naujo nustatoma 3D vaizdo padėtis, jei ji buvo pastumta

Advanced Windowing ( 289 psl.)

Slice and Image Set Selection ( 276 psl.)

Atskirų rodinių konfigūravimas
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5.1.1 Visas ekranas

Bendroji informacija

Mygtukas Full Screen yra visuose rodiniuose; juo galima padidinti rodinį per visą ekraną.

Viso ekrano aktyvinimas

① ②

29 pav. 

Veiksmai

1. Bet kuriame rodinyje spustelėkite mygtuką Full Screen ir rodinys bus padidin-
tas per visą ekraną ①.

2. Spustelėkite mygtuką Full Screen dar kartą ir ekrane vėl bus parodytas buvęs rodinys ②.
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5.1.2 Rodinio orientacija

Bendroji informacija

Kai kuriuose rodiniuose galima naudoti mygtuką View Orientation ir pakeisti rodinio orientaciją.

Rodinio orientacijos pasirinkimas

① ②

30 pav. 

Veiksmai

1.

Spustelėkite View Orientation, kad būtų parodytos orientacijos parinktys.
• Pjūvio rodinio parinktys ①
• 3D rodinio parinktys ②

PASTABA: papildomos pjūvio rodinio parinktys galimos, jei naudodami funkciją
Object Planning sukūrėte didelės skyros objektų (žr. 183 psl.).
 

2.
Pasirinkite orientaciją.
Rodinys atitinkamai atnaujinamas.

Atskirų rodinių konfigūravimas
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5.1.3 Rodinių tipai

Bendroji informacija

3D rodiniuose mygtuku View Types galite pasirinkti, kokio tipo 3D rodiniai turi būti rodomi
(plokštumos, 3D, objektai).
Atsižvelgiant į sistemos sąranką, galimos įvairios vizualizavimo parinktys (žr. 93 psl.).

Rodinio tipo nustatymas

31 pav. 

Veiksmai

1. Spustelėkite mygtuką View Types ir bus parodytos rodinio tipų parinktys (žr.
78 psl.).

2.

Pasirinkite rodinio tipą.
Rodinys atitinkamai atnaujinamas.
PASTABA: rodytinas plokštumas (ašines, vainikines, sagitalines) ir ar rodyti 3D objektus,
ar jų nerodyti, galite pasirinkti skirtuke Viewing Options paspaudę mygtuką Options (žr.
277 psl.).
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Rodinio tipo parinktys

Parinktys

①

②

①

②
Spustelėjus Planes parodomi segmentuoti objektai ② ir
plokštumų rekonstrukcijos ①
PASTABA: plokštumų padėtis keičiama atitinkamai pagal
korekcijas 2D rodinyje.
 

Spustelėjus 3D parodomas trimatis visos skenavimo srities
vaizdas, įskaitant visus suplanuotus objektus

Spustelėjus Objects parodomas trimatis visų suplanuotų
objektų vaizdas

PASTABA: išplėstines 3D peržiūros parinktis žr. skyriuje 93 psl..
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5.1.4 Komponavimo parinktys

Bendroji informacija

Composing Options mygtuku galite patikrinti du sujungtus vaizdų pjūvius iš skirtingų duomenų
rinkinių.
PASTABA: šis mygtukas prieinamas tik skirtuko Multiple Sets viršutiniame kairiajame ir
apatiniame rodiniuose (kur rodomi atitinkami vaizdų pjūviai iš kitų duomenų rinkinių).
 

Komponavimo parinkčių pasirinkimas

32 pav. 

Veiksmai

1. Spustelėkite mygtuką Composing Options, kad būtų rodomos galimos parink-
tys.

2.

Pasirinkite komponavimo parinktį.
Rodinys atitinkamai atnaujinamas.
PASTABA: komponavimo parinktys aprašytos nuo 79 psl..
 

Parinktis „Spy Glass“

Spustelėję Spyglass galėsite palyginti apibrėžtą atskaitos pjūvio sritį (tas pjūvis yra viršutiniame
dešiniajame rodinyje) su pjūviu nagrinėjamo vaizdo rodinyje. 

①

①

33 pav. 

Parinktys

Virš norimos vietos nustatykite rėmelį ① ir patikrinkite atskaitos bei nagrinėjamojo vaizdo pjūvius
palygindami plotus, patenkančius į rėmelio vidų ir esančius ties jo kraštais.
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Parinktys

Jei norite pakeisti rėmelio dydį, užveskite pelės žymeklį ant rėmelio kraštinės, paspauskite pelės
klavišą ir vilkite.

Parinktis „Amber / Blue“

Spustelėję Amber / Blue galėsite palyginti detales visame atskaitos vaizdo pjūvyje (viršutiniame
dešiniajame rodinyje) su pjūviu nagrinėjamojo vaizdo rodinyje. Parodomi perdengti atskaitos
vaizdo pjūvis (gintaro spalvos) ir vaizdo pjūvis rodinyje, kuriame pasirinkote (mėlynos spalvos).

34 pav. 

Parinktys

Nuvedę pelės žymeklį ant vaizdo vilkite žymeklį į dešinę ir pamatysite daugiau informacijos apie
atskaitos vaizdo pjūvį.

Vilkite pelės žymeklį į kairę ir pamatysite daugiau informacijos apie nagrinėjamą vaizdo pjūvį.

Parinktis „Overlay“

Spustelėję Overlay galite perkloti du atskirus vaizdų rinkinius vieną ant kito. Galite perkloti
skirtingo modalumo vaizdų rinkinius, kad matytumėte funkcinius duomenis kartu su anatominiais
duomenimis (pvz., T1 vaizdai ir PET). Pasirinkus šią parinktį, vaizdo pjūvis rodinyje, kuriame
pasirinkote, yra užklojamas ant atskaitos vaizdo pjūvio (tas pjūvis yra viršutiniame dešiniajame
rodinyje).

35 pav. 
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Parinktys

Nuvedę pelės žymeklį ant vaizdo vilkite žymeklį į dešinę ir pamatysite daugiau informacijos apie
vaizdo pjūvį nagrinėjamame rodinyje.

Vilkite pelės žymeklį į kairę ir pamatysite daugiau informacijos apie atskaitos vaizdo pjūvį.

PASTABA: atskaitos vaizdo pjūvis visada rodomas tokio paties intensyvumo, o pasirinkto rodinio
vaizdo pjūvio rodymo intensyvumas gali keistis nuo kairės (nematomas) iki dešinės (maksimalus
intensyvumas).
 

Komponavimo parinkčių pasyvinimas

Composing Options pasyvinamos spustelėjant Off.
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5.2 Vaizdo rodinių skirtukai
Skirtukas „Overview“

Ekrano maketas

Skirtuke Overview rodoma pasirinkto vaizdų rinkinio apžvalga.

①

② ③

④

36 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Pasirinkto pjūvio sagitalinis rodinys

② 3D rodinys, pagrįstas pasirinktu gydymo planu

③ Pasirinkto pjūvio ašinis rodinys

④ Pasirinkto pjūvio vainikinis rodinys

3D atvaizdo padėties parinkimas

3D rodinyje trimatį modelį galite sukinėti ir reguliuoti – taip apžiūrėsite jį iš skirtingų pusių. Galimos
parinktys priklauso nuo to, kurioje rodinio vietoje yra pelės žymeklis.

Vaizdo rodinių skirtukai

82 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers.



37 pav. 

Pelės žymeklio padėtis Sukimo parinktis

Rodinio centras Kai pelės žymeklis pasidaro panašus į ranką su lenkta rodyk-
le, galite juo sukinėti trimatį modelį visomis kryptimis

Rodinio kairė, dešinė, viršus ir
apačia Rodyklė rodo kryptį, kuria galima slinkti trimatį modelį

Rodinio kampai Lenktos rodyklės rodo kryptį, kuria galima modelį pakreipti (į
kairę arba į dešinę)

PASTABA: rodytino 3D vaizdo padėtį ir tipą galite pakoreguoti mygtukais View Options ir View
Types.
 

Kaulo paviršiaus rodymas

Jeigu funkcijų srityje pažymėsite žymimąjį langelį Bone in 3D (arba išplėstiname 3D rodinyje
pasirinksite rodinio tipą Bone / Vessels), 3D rodinyje bus rodomas KT vaizdais pagrįstas kaulo
paviršius ①. 
Išjungus rodomas standartinis 3D modelis (su minkštaisiais audiniais) ②.

① ②
38 pav. 

PASTABA: ši parinktis galima, tik jei pasirinkti KT vaizdai.
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5.2.1 Pjūvio rodinių skirtukai

Ekrano maketas

39 pav. 
Pjūvio rodinių skirtukuose nuosekliai rodomi ašinių, vainikinių ar sagitalinių pjūvių rodiniai iš
pasirinkto vaizdų rinkinio. Toliau pavyzdyje parodytas skirtukas 4 Views. 

Vaizdo rodinių skirtukai
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Nuoseklių 8 ir 9 pjūvių peržiūra

①

40 pav. 
Kai kuriose planavimo užduotyse galima naudoti skirtukus 8 Views ir 9 Views. Juose galima
peržiūrėti iš aštuonių ar devynių nuoseklių vaizdo pjūvių sukurtus objektus. Be to, spustelėjus
tiesiai apatiniame kairiajame rodinyje esantį skirtuką 8 Views rodomas objekto 3D rodinys. Modelį
galima laisvai sukti aplink bet kokią ašį (žr. 82 psl.). 
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5.2.2 Skirtukas „X-ray Images“

Ekrano maketas

Jei įkeltuose paciento duomenyse yra rentgeno vaizdo duomenų, jie rodomi atskirame skirtuke X-
ray Images.

① ②

41 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Pirmoje eilutėje nurodomas vaizdo tipas ir vaizdo identifikacinis numeris (pvz., #1).

② Antroje eilutėje nurodomas dabartinio vaizdo numeris vaizdų rinkinyje.

PASTABA: palaikomi įprastinių rentgeno ir skaitmeninės subtrakcinės angiografijos (SSA)
rentgeno vaizdų formatai.
 

Vaizdo rodinių skirtukai
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5.2.3 Skirtukas „Multiple Sets“

Bendroji informacija

Skirtuke Multiple Sets rodomi iš karto keli sujungtų vaizdų rinkiniai, taigi galite vienu metu žiūrėti
suplanuotą turinį skirtinguose vaizdų rinkiniuose. 
PASTABA: planavimo užduotyje View and Adjustment taip pat galima žiūrėti kelis vaizdų
rinkinius, net jei jie nebuvo sujungti. Kitose planavimo užduotyse, pvz., Object Creation, prieš
žiūrint kelis rinkinius, vaizdų rinkinius reikia sujungti.
 

Ekrano maketas

①④

③ ②

42 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①

Rodo esamo vaizdų rinkinio pjūvį.
Šis vaizdo pjūvis yra pjūvių, kurie pateikiami kituose vaizdų rodiniuose, atskaitos vaizdo
pjūvis. Kituose rodiniuose pateikiami pjūviai iš vaizdų rinkinių, sujungtų su pirmuoju rinki-
niu.

② Rodomi perkloti atskaitos rinkinio ① ar kitų turimų vaizdų rinkinių, kuriuos galima pasirink-
ti paspaudus mygtuką Slice and Image Set Selection (žr. 276 psl.), vaizdai.
Jeigu bet kuriame iš rodinių pakoreguosite vaizdo pjūvio padėtį, pvz., naudodami funkciją
Pan and Recenter, pjūviai kituose rodiniuose irgi atitinkamai pasikeis.

③

④
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5.3 „Plan Content“ skirtukas
Apžvalga

Ekrano maketas

Skirtuke Plan Content rodomas duomenų medis – į gydymo planą įtraukti vaizdų rinkiniai ir
suplanuotas turinys (pvz., 3D objektai, pažymėti taškai, trajektorijos ir t. t.).
Norėdami išplėsti kurią nors duomenų medžio skiltį ir pamatyti joje esančius paciento duomenis,
spustelėkite atitinkamą piktogramą „+“.

①

②

43 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①

Rodomi aplankai (išdėstyti pagal katalogo struktūrą), kuriuose yra visas į gydymo planą
įtrauktas suplanuotas turinys (žr. 91 psl.).
Aplankai (irgi rodomi), kuriuose yra visi į gydymo planą įtraukti vaizdų rinkiniai (žr. 89
psl.).

② Dalyje Properties pateikiama informacija apie vaizdų rinkinį arba suplanuotą turinį, pasi-
rinktą dalyje ①.

„Plan Content“ skirtukas
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5.3.1 Vaizdų rinkiniai

Vaizdų rinkinių peržiūra ir pasirinkimas

Skirtuke Plan Content galite peržiūrėti vaizdų rinkinių ypatybes ir pasirinkti bet kurios planavimo
užduoties rodytiną vaizdų rinkinį.

Veiksmai

1. Spustelėkite piktogramą prie aplanko Image sets ir bus parodyti visi galimi
vaizdų rinkiniai.

2.

Pasirinkite reikiamą vaizdų rinkinį jį spustelėdami.
Tada dalyje Properties pateikiama ši informacija:
• vaizdų rinkinio peržiūra (slenkant per rodinį galima

matyti vaizdo pjūvius);
• informacija apie pasirinktą vaizdų rinkinį, pvz., kiti

vaizdų rinkiniai, su kuriais jis yra sujungtas, vaizdų
rinkinio modalumas, submodalumas ir t. t.;

• Signal-to-noise Ratio: gerai žinomas vaizdo ko-
kybės parametras. Rodomą reikšmę galite naudoti
kaip kriterijų atsirinkdami tinkamus, pvz., objektų
segmentacijai, vaizdų rinkinius. Kuo reikšmė di-
desnė, tuo geresnė vaizdo kokybė. 

Vaizdų rinkinio submodalumas

Skirtuke Plan Content galite nurodyti nuskenuoto vaizdo submodalumą. Žvalgymo programinė
įranga sukonfigūruos trimačius rodinius pagal vaizdo modalumą.
Galimi šie submodalumai:
• CT: Angio;
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (DTI frakcinė anizotropija), ADC (DTI matomos

difuzijos koeficientas), BOLD (nuo deguonies lygio kraujyje priklausantis MR);
• Nuclear Medicine: PET, SPECT.

Dešinėje skirtuko „Plan Content“ pusėje rodomų objektų tūris priklauso nuo naudoto
algoritmo ir gali skirtis nuo laukiamos reikšmės.

Submodalumo pasirinkimas

44 pav. 
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Veiksmai

1. Spustelėkite prie jums reikalingo vaizdų rinkinio esančią ypatybių piktogramą ir
bus atidarytas dialogo langas Properties.

2. Lauko Submodality išskleidžiamajame sąraše pasirinkite vaizdų rinkinio submodalumą.

3. Spustelėję OK pritaikysite nustatymus ir uždarysite dialogo langą.

„Plan Content“ skirtukas

90 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers.



5.3.2 Suplanuotas turinys

Suplanuoto turinio ypatybių peržiūra

Skirtuke Plan Content galite peržiūrėti viso į planą įtraukto suplanuoto turinio (pvz., objektų,
registracijos taškų ir t. t.) ypatybes.

Veiksmai

1. Spustelėkite piktogramą prie kurio nors iš suplanuoto turinio aplankų, pvz., Objects.

2.

Spustelėdami pasirinkite reikalingą sąrašo ele-
mentą.
Atsižvelgiant į tai, ką pasirinkote, dalyje Pro-
perties gali būti rodoma įvairi informacija, pvz.:
• elemento 3D peržiūra;
• vaizdų rinkinys, kuriame tas objektas buvo

sukurtas.

Kopijavimas į mainų sritį

Dirbant su kai kuriomis planavimo užduotimis, skirtuke Plan Content po ypatybių skilties
informacija yra mygtukas Copy to Clipboard. Naudojant šią funkciją, galima tam tikras objekto
detales arba dominančios srities tūrį nukopijuoti į „Windows“ mainų sritį, kai norima, pvz., perkelti
šiuos duomenis į išorinį failą.

Suplanuoto turinio matomumo koregavimas

Prie kiekvieno įrašo duomenų medyje yra akies piktograma, kuri rodo, ar suplanuotas turinys
matomas vaizdo rodiniuose.

Parinktys

Atmerktos akies piktograma reiškia, kad suplanuotas turinys yra matomas. Norėdami
tą turinį paslėpti, spustelėkite akies piktogramą.

Užmerktos akies piktograma reiškia, kad suplanuotas turinys yra paslėptas. Norėdami
tą turinį parodyti, spustelėkite akies piktogramą.

Jeigu duomenų medyje yra ir aktyvintų, ir pasyvintų elementų, duomenų medžio viršuje
rodoma pusiau užmerktos akies piktograma.

Suplanuoto turinio spalvos ir ypatybių koregavimas

Peržiūrėti ir keisti suplanuoto turinio ypatybes galima skirtuke Plan Content.

RODINIŲ KONFIGŪRAVIMAS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers. 91



Parinktys

Spustelėjus spalvos piktogramą prie sąrašo įrašo, atveriamas dialogo langas Select
color, kuriame suplanuotam turiniui galima parinkti spalvą (žr. 63 psl.).

Spustelėjus ypatybių piktogramą prie sąrašo įrašo, atveriamas dialogo langas Proper-
ties, kuriame galima keisti suplanuoto turinio pavadinimą (žr. 63 psl.).

„Plan Content“ skirtukas
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6 IŠPLĖSTINĖS 3D
FUNKCIJOS

6.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Advanced 3D funkcijomis išplečiamos Standard 3D funkcijos, kaip nurodyta skyriuje 77 psl..
Galite pasirinkti įvairius 3D rodinių tipus (pvz., „Cerebrum“, „Maximum Intensity Projection“ ir
„Digital Radiography“), pateikiamus 3D rodinio tipo meniu. Keičiant slenkstį, pokytį iškart galima
peržiūrėti 3D formatu.
PASTABA: Advanced 3D funkciją galima naudoti, kai tai leidžia suaktyvinta licencija. Serveryje
iPlan NET ši funkcija galima tik paleidus „Išplėstinį 3D seansą“. Standard 3D funkcija galima net
tada, jei Advanced 3D funkcija nelicencijuota arba negalima.
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6.2 Išplėstiniai 3D rodiniai
Rodinių tipai

Bendroji informacija

3D View pasirinkite meniu View Types. Daugiau rodinių parinkčių žr. skyriuje 77 psl..

Apie rodinių tipus

Naudojant Advanced 3D rodinį galima rinktis papildomus 3D rodinių tipus pagal šiuo metu
pasirinkto duomenų rinkinio modalumą. 3D rodinių tipus galima pasirinkti 3D rodinių lango
išskleidžiamajame meniu. Kiekvieno rodinio tipo pavadinimas nurodytas šalia piktogramos. Galite
lengvai perjungti šias rodinių parinktis.

① ②

45 pav. 

Nr. Rodinio tipo parinktys

① KT vaizdų rinkiniai

② MR vaizdų rinkiniai

Išplėstiniai 3D rodiniai
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Išplėstinių 3D rodinių tipų parinktys

Piktogra-
ma

Rodinio tipas Paaiškinimas

Planes

• Pateikiamos plokštumų rekonstrukcijos naudojant vaizdų rinkinio
ašinius, vainikinius ir sagitalinius rodinius.

• Plokštumas galima įjungti ir išjungti dialogo lange Viewing Op-
tions (žr. 278 psl.).

• Pasiekiama naudojant KT, MR, PET ir kito modalumo vaizdų rinki-
nius.

• Naudojant šį rodinio tipą galimi slenksčiai Bone ir Skin.
• Naudojant šį rodinio tipą negalimos funkcijos Clipping Range ir

Cubic Cut.
PASTABA: plokštumų padėtis keičiasi atsižvelgiant į korekcijas, at-
liktas 2D rodinyje (pvz., ašinio, vainikinio ir sagitalinio rodinių cent-
rą).
 

Object

• Pateikiamas trimatis planuojamų objektų rodinys.
• Kai Cerebrum segmentuojamas (struktūros tipas „Cerebrum“), jis

pateikiamas kaip ir kiti objektai šio tipo rodinyje. Skaidrumą gali-
ma valdyti slankikliu, esančiu dialogo lange Properties.

• Pasiekiama naudojant KT, MR, PET ir kito modalumo vaizdų rinki-
nius.

• Šio tipo rodiniuose negalima slenksčių funkcija.
• Naudojant šį rodinio tipą negalimos funkcijos Clipping Range ir

Cubic Cut.

Cerebrum

• Pateikiama didžiųjų smegenų išplėstinė 3D vizualizacija 3D rodi-
nyje. Ši funkcija galima, kai sukurtas objektas Cerebrum (pvz.,
naudojant automatinio segmentavimo funkciją, kai įmanoma).

• Pasiekiama naudojant KT, MR, PET ir kito modalumo vaizdų rinki-
nius. Pasirinktame vaizde turi būti rinkinys su segmentuotomis di-
džiosiomis smegenimis arba pasirinktas vaizdas turi būti su juo
sujungtas. Kitu atveju pasirinktam vaizdų rinkiniui nebus siūlomas
rodinio tipas.

• Šio tipo rodiniuose negalima slenksčių funkcija.
• Naudojant šį rodinio tipą galimos funkcijos Cubic Cut ir Clipping

Range.
• Daugiau informacijos apie Advanced 3D Cerebrum objekto kūri-

mą žr. automatinį segmentavimą, kai galimas:
- sukurkite New Object pasirinkę Cerebrum kaip Structure Ty-

pe skirtuke Single Object / Multiple Objects;
- išplėstiniam Cerebrum nepateikiamos spalvų parinktys ir skai-

drumo nustatymai. Pasirinkta didžiųjų smegenų spalva bus pa-
teikiama tik tada, jei naudojamas rodinio tipas Objects.

• Peržiūrėkite sukurtą didžiųjų smegenų vaizdą kaip standartinį ob-
jektą naudodami rodinio tipą Objects (išjunkite objektą Advan-
ced 3D Cerebrum), jei Cerebrum nėra išsamus arba yra nepa-
tenkinamas dėl šių priežasčių:
- rodymo artefaktų (pvz., tokių 3D atvaizdavimo artefaktų, kaip

rudos dėmės);
- duomenų suvaržymų (pvz., mažos raiškos arba kontrasto);
- segmentavimo netikslumų.
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Piktogra-
ma

Rodinio tipas Paaiškinimas

Cerebrum +
Bone Overlay

• Pateikiamas specialus didžiųjų smegenų vaizdas su jį supančiu
struktūrizuotu kaulo silueto rodiniu.

• Galimas naudojant KT vaizdų rinkinį.
• Šio tipo rodiniuose negalima slenksčių funkcija.
• Naudojant šį rodinio tipą galimos funkcijos Cubic Cut ir Clipping

Range.
PASTABA: kaulo silueto persiklojimas nekeičiamas, kai taikomos
funkcijos Clipping Range ir Cubic Cut.
 

Išplėstinės 3D rodinių tipų parinktys (tęsinys)

Piktogra-
ma

Rodinio tipas Paaiškinimas

Cerebrum +
Skin Overlay

• Pateikiamas specialus didžiųjų smegenų vaizdas su jį supančiu
struktūrizuotu odos silueto rodiniu.

• Pasiekiama naudojant MR vaizdų rinkinį.
• Šio tipo rodiniuose negalima slenksčių funkcija.
• Naudojant šį rodinio tipą galimos funkcijos Cubic Cut ir Clipping

Range.
PASTABA: odos silueto persiklojimas nekeičiamas, kai taikomos
funkcijos Clipping Range ir Cubic Cut.
 

Bone / Ves-
sels

• Galima peržiūrėti kraujagysles ir kaulų struktūrą 3D formatu.
• Galimas naudojant KT vaizdų rinkinį.
• Šio tipo rodinyje galimas slenkstis Bone bei Vessels Highligh-

ting.
• Naudojant šį rodinio tipą galimos funkcijos Cubic Cut ir Clipping

Range.
PASTABA: kraujagyslių struktūros gali būti rodomos nepakankamai,
kai nenaudojami „CT Angio“ ar „CT Contrast“ duomenys. Jei taip
yra, nustatykite slenkstį Vessel Highlighting 0 %, kad kraujagyslės
nebūtų išryškinamos.
 

Bone / Ves-
sels + Skin
Overlay

• 3D rodinyje pateikiamas kaulo ir odos siluetas.
• Galimas naudojant KT vaizdų rinkinį.
• Šio tipo rodinyje galimas slenkstis Bone ir Skin, taip pat Vessels

Highlighting.
• Naudojant šį rodinio tipą galimos funkcijos Clipping Range arba

Cubic Cut.

Skin

• Pateikiamas 3D formatu sukurtas odos paviršiaus vaizdas.
• Pasiekiama naudojant KT, MR ir kitus modalumo vaizdų rinkinius.
• Naudojant šį rodinio tipą galimas slenkstis Skin.
• Naudojant šį rodinio tipą galimos funkcijos Clipping Range ir Cu-

bic Cut.

Digital Radio-
graphy (DRR)

• Galima peržiūrėti skaitmeniniu būdu atkurtus radiografijos rodi-
nius 3D formatu.

• Galimas naudojant KT vaizdų rinkinį.
• Šio tipo rodiniuose negalima slenksčių funkcija.
• Clipping Range funkcija galima, tačiau funkcija Cubic Cut šio ti-

po rodinyje negalima.

Išplėstiniai 3D rodiniai
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Piktogra-
ma

Rodinio tipas Paaiškinimas

Vessels

• 3D rodinyje pateikiamos tik kraujagyslės.
• Pasiekiama naudojant MR vaizdų rinkinį.
• Naudojant šį rodinio tipą galima funkcija Vessels Highlighting.
• Naudojant šį rodinio tipą galimos funkcijos Clipping Range ir Cu-

bic Cut.
PASTABA: kraujagyslių struktūros gali būti rodomos nepakankamai,
kai nenaudojami „MR Angio“ ar „MR Contrast“ duomenys. Jei taip
yra, turėtumėte teikti pirmenybę kitiems tipams (pvz., plokštumoms).
 

Maximum In-
tensity Pro-
jection (MIP)

• Skirtas 3D duomenų tūriui vizualizuoti, kai didžiausio intensyvumo
erdvės elementai projektuojami pagal peržiūros kryptį vizualizavi-
mo plokštumoje.

• Pasiekiama naudojant KT, MR, PET ir kitus modalumo vaizdų rin-
kinius.

• Šio tipo rodiniuose negalima slenksčių funkcija.
• Clipping Range funkcija galima, tačiau funkcija Cubic Cut šio ti-

po rodinyje negalima.
PASTABA: norint peržiūrėti kraujagysles KT vaizduose, kaulas turi
būti iškirptas. Tai galima atlikti naudojant Options > 3D Clipping ir
pasirinkus parinktį Clipping, o tada pakoregavus rodinyje esantį ri-
bojimo laukelį.
 

Papildomas įspėjimas dėl išplėstinių 3D rodinių tipų

Atsižvelgiant į vaizdo raišką, kontrastą ir individualaus paciento anatomiją, svarbiausios
anatominės būklės gali būti nerodomos arba užmaskuotos atvaizduojant 3D formatu. 3D
formatu atvaizduojamos struktūros turi būti patikrintos 2D rekonstrukcijose arba
pradiniuose pjūviuose, daugiau informacijos žr. 98 psl..
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6.2.1 Lygiagrečioji 2D / 3D peržiūra

Bendroji informacija

2D rodinio centro padėtis rodoma kaip 2D mėlynas / geltonas kryžiukas ② 2D
rekonstrukciniuose rodiniuose arba pjūviuose, o lygiagrečiuosiuose rodiniuose rodomas 3D
kryžiukas ① (trijų ašių) 3D rodinyje (pvz., aktyvinus Pan and Recenter piktogramos mygtuką arba
paspaudus klavišą Ctrl panašioms funkcijoms aktyvinti). Daugiau rodinių centravimo parinkčių žr.
286 psl..

2D rodinių centro prieiga

②

①

46 pav. 
Mažą mėlyną 3D kryžiuką ① galima pasiekti šiais būdais:

Parinktys

Pasirinkite piktogramą Pan and Recenter.

Palaikykite paspaudę klaviatūros klavišą Ctrl.

PASTABA: mažas mėlynas 3D kryžiukas ① rodomas tik kol klavišas Ctrl yra paspaustas.
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6.3 Išplėstiniai 3D slenksčiai
Apžvalga

Bendroji informacija

Advanced 3D Thresholding funkcijoje slenkstis nurodomas interaktyviai naudojant koreguotinus
slankiklius, pateikiamus 3D atvaizduojamame rodinyje. Daugiau informacijos apie 3D
Thresholding žr. 99 psl..

3D slenksčių naudojimas

Šiame rodinyje gali būti pasirenkamas slenkstis Bone ir Skin bei Vessels Highlighting.

47 pav. 

Veiksmai

1.

Spustelėkite Windowing, kad 3D rodinio lange suaktyvintumėte slenksčio
slankiklį.
PASTABA: ne visos slenksčių parinktys galimos visų tipų rodiniuose (žr. 94
psl.).
 

2.

Užveskite pelės žymeklį ant pageidaujamo slankiklio 3D rodinyje:
• naudojant slenkstį Skin keičiamas pateiktas odos paviršius (pvz., Skin tipo rodinio);
• naudojant slenkstį Bone keičiamas pateiktas kaulo paviršius (pvz., Bone / Vessels tipo

rodinio);
• naudojant Vessels Highlighting padidinama / sumažinama raudonos spalvos procenti-

nė dalis (pvz., Bone / Vessels tipo rodinio).

3.

Laikykite paspaudę kairįjį pelės mygtuką perkeldami slankiklį kairėn, jei norite sumažinti
slenkstį / išryškinimą, ir dešinėn, jei norite jį padidinti.
PASTABA: jei norite išjungti Vessels Highlighting (raudoną spalvinimą), nustatykite
slenkstį 0 %.
 

Atliekant analizę pagal struktūrą ir kraujagyslių išryškinimą gali būti gauti netinkami
rezultatai, jei kraujagyslių išryškinimas nepakankamas arba netikslus. Išryškintas
kraujagysles, pateiktas 3D formatu, reikia patikrinti 2D rodiniuose (ašinėje, vainikinėje ir
sagitalinėje rekonstrukcijose).

3D slenksčių funkcijos

Slenksčių parinktys

Skin Koreguokite slenkstį Skin tol, kol oda bus rodoma reikiamu lygiu.

IŠPLĖSTINĖS 3D FUNKCIJOS
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Slenksčių parinktys

Bone

Koreguokite slenkstį Bone tol, kol kaulų ir kraujagyslių paviršius bus
rodomas reikiamu lygiu.
PASTABA: koreguojant Bone / Vessels taip pat koreguojama ir kiek
matoma kraujagyslių paviršiaus.
 

Pasirinkite Vessels Highlighting ir slankikliu koreguokite kraujagyslių
išryškinimą raudona spalva.

Vessels Highlighting Koreguokite Vessels Highlighting tol, kol kraujagyslės bus rodomos
reikiamu lygiu.

PASTABA: negalima koreguoti Cerebrum, Cerebrum + Bone Overlay ir Cerebrum + Skin
Overlay tipų rodinių didžiųjų smegenų slenksčio.
 

Išplėstiniai 3D slenksčiai
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6.4 Išplėstinis 3D fiksavimas
Apžvalga

Bendroji informacija

Naudodami Standard 3D galite fiksuoti kaulo ar odos vaizdą 3D tipo rodinyje, o naudodami
Advanced 3D galite fiksuoti didžiųjų smegenų vaizdą Cerebrum, Cerebrum + Skin Overlay ir
Cerebrum + Bone Overlay tipų rodiniuose. Daugiau informacijos žr. 94 psl..
Funkcijų Standard 3D ir Advanced 3D kubo formos pjūvis ir fiksavimo aprėptis nustatomi dialogo
lange Viewing Options (žr. 277 psl.). Jei esate atvėrę ne Cerebrum tipo rodinį, kiti sukurti
objektai nėra užfiksuojami arba iškerpami.
PASTABA: naudojant Cerebrum tipo rodinius, užfiksuotose plokštumose rodomos vaizdų rinkinio,
kuriame iš pradžių buvo sukurtos didžiosios smegenys (ne šiuo metu pasirinkto vaizdų rinkinio),
rekonstrukcijos.
 

48 pav. 
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Išplėstinis 3D fiksavimas
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7 LOKALIZACIJA
7.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Atlikdami lokalizavimo planavimo užduotį, galite pasirinktam vaizdų rinkiniui priskirti padėties
nustatymo įtaisą ir atlikti stereotaktinę lokalizaciją. Stereotaktinė lokalizacija suteikia galvos
laikiklio fiksatoriui specifinę koordinačių sistemą, kurioje galima suplanuotai trajektorijai
apskaičiuoti lanko nuostatas.

Stereotaktinė lokalizacija turi būti atlikta prieš trajektorijų arba objektų planavimą vaizdų
rinkinyje ir vaizdų sujungimą. Kitaip bus ištrintos visos anksčiau atliktos vaizdų jungtys.
Kitos anksčiau suplanuotos trajektorijos ir objektai nebus ištrinti, bet gali būti pakeisti.
Taip nutinka dėl to, kad lokalizacija pakeičia tūrio duomenų rinkinį, pavyzdžiui, iš naujo
orientuojami pjūviai.

Techninė įranga

Reguliariai kruopščiai patikrinkite lokalizacijos techninės įrangos tikslumą.

Lokalizacija gali būti atlikta tik gerai veikiančia technine įranga. Jei padėties nustatymo
įtaiso techninė įranga yra su trūkumais ar sugadinta, arba neteisinga strypelių geometrija
(žr. 121 psl.), lokalizacija gali nepavykti arba gali būti gauti neteisingi rezultatai.

Galimi vaizdai

Vaizdinimo modalumai, kurie sukelia vaizdo iškraipymą (tokie kaip MR EPI duomenų rinkiniai)
arba netinkamą strypelių žymiklio atvaizdą (dėl blogo kontrasto), negali būti tinkamai lokalizuoti.
PASTABA: informacija apie vaizdo duomenų tikrinimą pateikta 56 psl..
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7.1.1 Lokalizacijos atlikimo nurodymai

Bendra darbo eiga

Darbo eiga

1. Pasirinkite vaizdų rinkinį (žr. 106 psl.).

2. Pasirinkite padėties nustatymo įtaiso ir galvos laikiklio fiksatoriaus derinį ir lokalizuokite
vaizdų rinkinį naudodami funkciją Assign Localizer...

3.
Pagrindiniame rodinyje patikrinkite kiekvieną pjūvį (pasirinkdami atskirus pjūvius katalogo
rodinyje). Naudokite patikrinimo nuorodą kaip pjūvių kodavimo spalvą (žr. 108 psl.).
Atlikę patikrinimą, pradėkite kitą planavimo užduotį.

Jei pjūviai nebuvo tinkamai lokalizuoti (žr. 110 psl.):

Darbo eiga

1.

Norint atmesti pjūvius, kurie buvo lokalizuoti ne pagal padėties nustatymo įtaiso strypelių
geometriją (ir todėl negalėjo būti lokalizuoti), reikia pasirinkti susijusius pjūvius ir spustelėti
Ignore.
Taip lokalizuosite pjūvius pagal arčiausiai jų esančių lokalizuotų pjūvių padėtį.

2. Norėdami pakartoti lokalizacijos procesą, spustelkite „Localize“.

Jei vis tiek lieka nelokalizuotų pjūvių (žr. 111 psl.):

Darbo eiga

1. Naudokite funkciją Add New, kad ranka pridėtumėte strypelių žymiklius pjūviuose, kuriuo-
se ne visi strypelių žymikliai buvo rasti.

2. Norėdami pakartoti lokalizacijos procesą, spustelkite „Localize“.

3.
Jei reikia, naudokite funkciją Position, kad būtų iš naujo nustatyta strypelių žymiklių, ku-
riems nustatytas mažas tikslumas ir neteisinga padėtis, padėtį.
Blogiausiai lokalizuoto strypelių žymiklio rezultatas rodomas geltona spalva.

4. Norėdami pakartoti lokalizacijos procesą, spustelkite „Localize“.

Jei pjūviai negali būti lokalizuoti rankiniu būdu dėl, pavyzdžiui, nepakankamo strypelių žymiklio
apibrėžimo (žr. 110 psl.):

Darbo eiga

1. Naudokite funkciją Ignore, norėdami atmesti tarpinius pjūvius (nebent tai yra kontraindi-
kuotina, žr. 110 psl.).

2. Norėdami pakartoti lokalizacijos procesą, spustelkite „Localize“.

Nepavykusi lokalizacija

Jei nelokalizuoti jokie pjūviai:

Veiksmai

1. Patikrinkite paskirtą padėties nustatymo įtaisą.

2. Jei buvo pasirinktas netinkamas padėties nustatymo įtaisas, paskirkite tinkamą padėties
nustatymo įtaisą ir pakartokite lokalizaciją.

3. Tęskite žingsnius, aprašytus 104 psl..

Jei buvo pasirinktas tinkamas padėties nustatymo įtaisas, bet pjūviai nebuvo lokalizuoti,
patikrinkite langų aplinkos nustatymus ir atlikite dviejų pjūvių lokalizaciją rankiniu būdu.

Įvadas
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Veiksmai

1. Spustelėkite mygtuką Advanced Windowing, kad atidarytumėte dialogo
langą Windowing (žr. 289 psl.).

2.
Nustatykite kairiąją ir dešiniąją ribines vertes taip, kad būtų aiškiai matomi visi strypeliai
su keliais artefaktais.
PASTABA: kairioji ir dešinioji ribinės vertės turi būti lygios.
 

3. Spustelėję OK patvirtinsite nustatymus ir uždarysite dialogo langą.

4. Spustelėkite Localize.

Jei buvo pasirinktas tinkamas padėties nustatymo įtaisas, bet pjūviai nebuvo lokalizuoti, atlikite
dviejų pjūvių lokalizaciją rankiniu būdu.

Veiksmai

1. Spustelėję OK patvirtinsite nustatymus ir uždarysite dialogo langą.

2. Spustelėkite Localize.

3.
Jei nelokalizuoti jokie pjūviai, pasirinkite vieną pjūvį padėties nustatymo įtaiso viršuje ir
rankiniu būdu jį lokalizuokite, nustatydami žymiklio strypelių padėtį. Padarykite tą patį su
kitu pjūviu padėties nustatymo įtaiso apačioje.

4. Spustelėkite Localize.

PASTABA: jei pjūviai nelokalizuoti, susisiekite su „Brainlab“ techninės pagalbos skyriumi.
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7.2 Vaizdų rinkinio lokalizavimas
Vaizdų rinkinio pasirinkimas ir padėties nustatymo įtaiso parinkimas

Bendroji informacija

Pirmas veiksmas atliekant lokalizaciją yra padėties nustatymo įtaiso parinkimas. Tai suteikia pjūvių
rinkiniui atskaitos sistemą. Galimi padėties nustatymo įtaisai išvardyti 113 psl..

Kaip lokalizuoti vaizdų rinkinį

Veiksmai

1. Funkcijų srities laukelyje Image Sets pasirinkite
vaizdų rinkinį.

2. Spustelėkite Assign Localizer...

3.

Dialogo lange Localizer pasirinkite padėties
nustatymo įtaiso ir galvos laikiklio fiksatoriaus
derinį, įsitikinkite, kad pasirinkote tą patį derinį,
kuris buvo naudojamas skenavimo metu. 

4. Norėdami lokalizuoti pirmą vaizdų rinkinį spustelėkite OK.

Norėdami atlikti lokalizaciją, turite pasirinkti tinkamą padėties nustatymo įtaiso / galvos
laikiklio fiksatoriaus derinį. Jei pasirenkamas netinkamas derinys (pavyzdžiui, tinkamas
padėties nustatymo įtaisas, bet netinkamas galvos laikiklio fiksatorius), visi pjūviai bus
sėkmingai lokalizuoti, bet tolesnė koordinačių sistema bus neteisinga.

Eksportavimas į trečiąją šalį

Norint palengvinti tolesnį eksportavimą, turi būti pažymėta parinktis No Localizer. Taip
pašalinamos originalaus pjūvio atstumo ir pjūvio krypties modifikacijos, kurios atsiranda dėl
lokalizacijos.

Vaizdų rinkinio lokalizavimas
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7.2.1 Lokalizacijos rezultatas

Lokalizacijos būsenos ataskaita

Programinė įranga lokalizuoja esamus pjūvius ir parodo lokalizacijos būsenos ataskaitą.

49 pav. 

Veiksmas

Norėdami atidaryti pagrindinį ekraną, spustelėkite „OK“.

Pagrindinis ekranas po lokalizacijos

①

②

④⑤

③

50 pav. 
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Ekrano paaiškinimas

Nr. Rodinys Paaiškinimas

① Katalogas

Pjūvių spalva priklauso nuo lokalizacijos rezultato:
• Žalia: pjūvis sėkmingai lokalizuotas;
• Geltona: pjūvis lokalizuotas, bet netiksliai dėl vieno ar daugiau ne vietoje

padėtų strypelių žymiklių, blogos vaizdo kokybės arba netikslios padėties
nustatymo įtaiso geometrijos;

• Raudona: pjūvis nelokalizuotas. Galimas kelios priežastys, pavyzdžiui,
rasta per mažai strypelių.

② Pagrindinis

Rodo šiuo metu katalogo rodinyje pasirinktą pjūvį. Nurodyta parinktas pa-
dėties nustatymo įtaisas ir galvos laikiklio fiksatorius (dešiniajame viršuti-
niame kampe) ir ar vaizdo pjūvis buvo lokalizuotas (kairiajame apatiniame
kampe).
Strypelių žymiklio spalvos:
• Žalia: lokalizuoti strypelių žymikliai;
• Geltona: strypelių žymikliai, kurių lokalizacijos rezultatas blogiausias;
• Mėlyna: rodo, kad lokalizuoti kai kurie, bet ne visi strypelių žymikliai.

③ Funkcijų sri-
tis Naudokitės funkcijomis norėdami keisti lokalizaciją kaip reikia.

④ Padidintas 

Rodo padidintą pagrindinio rodinio srities, apibrėžtos mėly-
nu keturkampiu kontūru, rodinį. Šį rodinį naudokite norėda-
mi geriau ištirti konkretaus strypelių žymiklio padėtį.
Norėdami padidinti kitą sritį, spustelkite mygtuką „Move
Magnifier“ ir tempkite keturkampį į norimą vietą.
PASTABA: padidintas rodinys perkeliamas automatiškai
pridedant strypelių žymiklius arba keičiant jų padėtį.
 

⑤ 3D

Visų pjūvyje rastų strypelių žymiklių 3D rodinys.
Naudokite šį rodinį, norėdami patikrinti padėties nustatymo įtaiso strypelių
geometriją ir nustatyti pjūvius su netinkama strypelių žymiklių padėtimi.
Strypelių žymikliai turi būti rekonstruoti į tiesią liniją.

Lokalizacijos tikrinimas

Norėdami įsitikinti, kad lokalizacija atlikta sėkmingai, atidžiai vizualiai patikrinkite kiekvieno rodinio
turinį.

Patikrinkite, kad kiekvienas pjūvis lokalizuotas teisingai, pavyzdžiui, naudodami 3D rodinį.
Net jei programinė įranga nurodo, kad pjūvis buvo lokalizuotas sėkmingai (katalogo
rodinyje rodomas žalia spalva), būtina pjūvį patikrinti. Pavyzdžiui, strypelių išdėstymas gali
būti teisingas, bet dėl artefaktų visa strypelių geometrijos padėtis gali būti netinkama.

Strypelių žymiklio padėtys

Jei pakreipiamasis skeneris naudojamas KT skenavimui arba jei skenavimas yra įstrižas (MR),
vaizdo pjūviai vis tiek turi kirsti padėties nustatymo įtaiso strypelius stačiu kampu. Norėdami
sužinoti tinkamus pakreipiamuosius skenerius arba nuožulnius kampus, žr. skenavimo
instrukcijas.

Kaip keisti kryptį

Rodomo padėties nustatymo įtaiso geometrijos 3D kryptis nurodoma paciento piktogramos rodinių
apačios kairėje pusėje. Jei reikia, galite keisti kryptį.

Vaizdų rinkinio lokalizavimas
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Veiksmai

1. Nuveskite pelės žymeklį ant paciento piktogramos.

2. Laikykite nuspaudę kairįjį pelės mygtuką ir tempkite pelės žymeklį, kol pasieksite reikiamą
kryptį.

PASTABA: tinkama strypelių žymiklių padėtis priklauso nuo pasirinkto stereotaktinio padėties
nustatymo įtaiso.
 

Tolesni veiksmai

Parinktys

Jei vaizdų rinkinys buvo sėkmingai lokalizuotas, tęskite tolesnį planavimą srityje Navigator
spusteldami Go to... arba Next.

Jei ne visi pjūviai buvo sėkmingai lokalizuoti, naudokite lokalizacijos funkcijas (žr. 110 psl.), kad
rankiniu būdu pataisytumėte lokalizaciją.
PASTABA: taip pat galite tęsti pagal lokalizacijos darbo eigą, aprašytą 104 psl..
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7.3 Lokalizacijos funkcijos
Pjūvių praleidimas

Kada praleisti pjūvius

Funkcija Ignore leidžia lokalizuoti pjūvius esant nepakankamai apibrėžtam strypelių žymikliui.
Įskaitant tuos pjūvius, kuriems net neįmanoma rankiniu būdu nustatyti strypelių žymikių padėties
(žr. 111 psl.). Kai praleidžiate šiuos pjūvius, pjūviai lokalizuojami pagal arčiausiai lokalizuotų
pjūvių padėtį.
Funkcija Ignore neištrina pjūvių iš lokalizacijos.
PASTABA: funkcija Ignore kontraindikuotina, jei naudojate skenogramas, kurias gaunant
pacientas judėjo, todėl paciento anatomija nuskenuota neteisingose pjūvių padėtyse. Programinė
įranga negali atpažinti tokių nukrypimų.
 

Dėl duomenų rinkinio pjūvių praleidimo lokalizacija gali būti netiksli, nes lokalizacijai
nebuvo panaudota visa įmanoma strypelių žymiklių informacija. Naudotojas privalo
įsitikinti, kad buvo lokalizuota kiek įmanoma daugiau pjūvių, kad kiekvieno pjūvio
lokalizacija būtų kuo tikslesnė. Praleiskite tik tuos pjūvius, kurių negalima lokalizuoti
rankiniu būdu.

Kaip praleisti pavienius pjūvius

Veiksmai

1. Katalogo apžvalgoje pasirinkite pjūvį.

2.
Spustelėkite Ignore.
Lokalizacijos rezultatas bus atnaujintas ir pjūvio spalva katalogo apžvalgoje bus pakeista
iš raudonos / geltonos į pilką.

Kaip praleisti kelis nuoseklius (tarpinius) pjūvius

Veiksmai

1.
Klaviatūroje paspauskite SHIFT ir pasirinkite pirmąjį pjūvį, kurį praleisite.
Laikydami SHIFT nuspaudę, pasirinkite kitą pjūvį, kurį praleisite.

2.
Spustelėkite Ignore. Pasirinktieji ir tarp jų esantys pjūviai bus praleisti lokalizuojant.
Lokalizacijos rezultatas bus atnaujintas ir pjūvio spalva katalogo apžvalgoje bus pakeista
iš raudonos / geltonos į pilką.

Padėties nustatymo įtaiso techninė įranga

Lokalizacija gali būti atlikta tik naudojant patikimą techninę įrangą. Jei padėties nustatymo
įtaiso techninė įranga turi trūkumų, pavyzdžiui, burbuliukų strypeliuose, lokalizacija
negalima.

Lokalizacijos funkcijos
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7.3.1 Strypelių žymikių įtraukimas ir padėties nustatymas

Kada įtraukti strypelių žymiklius arba keisti jų padėtį

Jei programinė įranga negali lokalizuoti pjūvio dėl nepakankamo strypelių žymiklių skaičiaus, dėl,
pavyzdžiui, burbuliukų strypeliuose, netinkamų skenavimo parametrų arba T1 / T2 svertinių verčių,
strypelių žymeklius įtraukti į pjūvius galite neautomatiniu būdu.
Jei pjūvis negali būti lokalizuotas dėl netinkamai ar netiksliai nustatytos strypelių žymiklių
padėties, galite pasirinktame vaizdo pjūvyje strypelių žymiklio padėtį nustatyti iš naujo.

Kaip įtraukti žymiklius

Veiksmai

1. Katalogo apžvalgoje pasirinkite norimą pjūvį ir paspauskite Add New.

2. Norėdami įterpti strypelių žymiklį, spustelėkite ant pjūvio.

3. Norėdami galutinai nustatyti reikiamą žymiklio padėtį, spustelėkite ant padidinto rodinio.

4. Tęskite tol, kol įtrauksite reikiamą strypelių žymikių skaičių.

PASTABA: funkcija Add New išaktyvinama, kai pridedamas pakankamas žymiklių kiekis.
 

Kaip nustatyti strypelių žymiklių padėtį

Veiksmai

1. Spustelėkite Position.

2. Laikykite nuspaudę kairįjį pelės mygtuką ir tempkite pasirinktą strypelių žymiklį į reikiamą
padėtį.

Kaip kartoti vaizdų pjūvio lokalizaciją

Veiksmas

Po to, kai rankiniu būdu pakeisite strypelių žymiklius, paspauskite Localize.

PASTABA: programinė įranga funkcijų srities apačioje parodo žinutę, informuojančią, ar reikalinga
lokalizacija.
 

LOKALIZACIJA
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Lokalizacijos funkcijos
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8 STEREOTAKTINIAI
PADĖTIES NUSTATYMO
ĮTAISAI

8.1 Strypelių žymiklio geometrija
Apžvalga

Bendroji informacija

Strypelių žymiklių skaičius ir jų geometrija gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto stereotaktinio
padėties nustatymo įtaiso tipo (žr. 106 psl.) ir skenavimo modalumo ir orientacijos.
Šio skyriaus lentelėse pateikta informacija apie jūsų padėties nustatymo įtaisams tinkamą
strypelių žymiklio geometriją.

STEREOTAKTINIAI PADĖTIES NUSTATYMO ĮTAISAI
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8.1.1 „Brainlab“ padėties nustatymo įtaisas

„Brainlab“ KT / rentegeno padėties nustatymo įtaisas

Skenavimo modalumas / ori-
entacija

Strypelių žymiklio geometrija

KT / ašinė

Strypelių žymiklio geometrija
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8.1.2 „Leksell“ padėties nustatymo įtaisai

„Leksell“ MR / KT koordinačių indikatoriai

Skenavimo modalumas / ori-
entacija

Strypelių žymiklio geometrija

MR / vainikinė

MR / sagitalinė

MR / ašinė (su galine plokšte-
le)

MR / ašinė (be galinės plokš-
telės)

KT / ašinė

STEREOTAKTINIAI PADĖTIES NUSTATYMO ĮTAISAI
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8.1.3 „Radionics“ padėties nustatymo įtaisai

„Radionics“ BRW-LR

Skenavimo modalumas / ori-
entacija

Strypelių žymiklio geometrija

KT / ašinė

„Radionics“ UCLF / Luminant

Skenavimo modalumas / ori-
entacija

Strypelių žymiklio geometrija

KT ir MR / ašinė

MR / vainikinė

MR / sagitalinė

Strypelių žymiklio geometrija
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„Radionics“ MRIA-2-LF

Skenavimo modalumas / ori-
entacija

Strypelių žymiklio geometrija

MR / ašinė

MR / vainikinė

MR / sagitalinė

STEREOTAKTINIAI PADĖTIES NUSTATYMO ĮTAISAI
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8.1.4 „Fischer“ padėties nustatymo įtaisai

„Fischer“ A leid.

Skenavimo modalumas / ori-
entacija

Strypelių žymiklio geometrija

KT / ašinė (į viršų)

KT / ašinė (žemyn)

„Fischer“ O leid.

Skenavimo modalumas / ori-
entacija

Strypelių žymiklio geometrija

KT / ašinė (žemyn)

„Fischer“ U leid.

Skenavimo modalumas / ori-
entacija

Strypelių žymiklio geometrija

KT ir MR / ašinė (su priekine
plokštele)

Strypelių žymiklio geometrija
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Skenavimo modalumas / ori-
entacija

Strypelių žymiklio geometrija

KT ir MR / ašinė (be priekinės
plokštelės)

STEREOTAKTINIAI PADĖTIES NUSTATYMO ĮTAISAI
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Strypelių žymiklio geometrija
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9 GALIMOS LANKO
SISTEMOS

9.1 „Brainlab“ stereotaktinė sistema
Lanko sistemos nustatymai

Bendroji informacija

„iPlan“ palaikomų S1, S2, S3, S5, ir S6 skalių diapazonai apribojami priklausomai nuo lanko
sistemos mechaninių apribojimų.
Chirurgas privalo užtikrinti mechaninį fiksavimo mechanizmų stabilumą.
Rekomenduojama skales naudoti tik lentelėje nurodytuose diapazonuose. Jei reikia platesnio
diapazono, susisiekite su „Brainlab“ pagalbos skyriumi. 

Rekomenduojami diapazonai

Skalė Vieta Diapazonas

S1
Milimetrinė liniuotė, pri-
tvirtinta prie galvos lai-
kiklio fiksatoriaus

65P...90A [mm] esant kairiam lat. montavimui
65P...90A [mm] esant dešiniam lat. montavimui
90R...65L [mm] frontaliniam montavimui

S2 Milimetrinis vamzdelis
5R...90L [mm] esant kairiam lat. montavimui
90L...5R [mm] esant dešiniam lat. montavimui
5P...90A [mm] frontaliniam montavimui

S3 Vertikali Z juosta 0...85 mm

S5 Lanko kampas 22°...120°

S6 Žiedo kampas 0°...360°

PASTABA: panaudojamą skalės diapazoną gali sumažinti paciento galva arba kiti lanko sistemos
komponentai, pavyzdžiui, anglies pluošto.
 

GALIMOS LANKO SISTEMOS
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Montavimo parinktys

Parinktis Paveikslėlis

Kairė lateralinė

Frontalinė

Dešinė lateralinė

PASTABA: daugiau informacijos kaip koreguoti Brainlab stereotaktinį lanką rasite
Stereotaktinio lanko klinikiniame naudotojo vadove.
 

Kadangi „Brainlab“ padėties nustatymo įtaisas yra daugiafunkcis įrankis, kuris taip pat
naudojamas kartu su kitomis programomis, pavyzdžiui, radiochirurgijoje, lanko diapazonas
ir padėties nustatymo įtaiso diapazonas skiriasi. Taigi taikinių, suplanuotų lokalizuotinoje
srityje, „Brainlab“ stereotaktinis lankas gali nepasiekti. Patikrinkite, kad taikinys patenka į
lanko diapazoną. Padėties nustatymo įtaisas turi būti sumontuotas taip, kad taikinys būtų
pasiekiamas, pavyzdžiui, maždaug 0...80 mm virš padėties nustatymo įtaiso bazinės
plokštelės.

„Brainlab“ stereotaktinė sistema
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9.2 „Elekta Leksell“ mikrostereotaktinės sistemos
Apžvalga

Bendroji informacija

Su „iPlan“ galima naudoti:
• Standartinis „Leksell“ stereotaktinis lankas.
• Universalus „Leksell“ stereotaktinis lankas, sumontuotas ant „Leksell G-Frame Headring“. 

PASTABA: „Leksell“ universalus stereotaktinis lankas aktyvinamas pagal numatytąsias nuostatas.
Jei pageidaujate naudoti Standartinis „Leksell“ stereotaktinis lankas, kreipkitės į
„Brainlab“ pagalbos tarnybą.
 

Leksell G-Frame Headring

„G-Frame Headring“ turi būti orientuotas į paciento galvą nuimama priekine dalimi (priekine
rėmelio dalimi) nukreipta į priekinę paciento galvos dalį.
„iPlan“ nepalaiko kitų krypčių.

GALIMOS LANKO SISTEMOS
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9.2.1 Standartinis „Leksell“ stereotaktinis lankas

Bendroji informacija

Standartinis stereotaktinis lankas turi visada būti sumontuotas su išgraviruota lanko X skale
nukreipta į rėmelio dešinę pusę ir į dešinę paciento galvos pusę. Montavimo padėtis parodyta
lentelėje.
Vienintelė iPlan palaikoma standartinio stereotaktinio lanko montavimo padėtis yra dešinė
lateralinė. Kitos montavimo parinktys netinkamos.
Nors atvirkščias lanko montavimas (išgraviruota X skalė nukreipta į kairę rėmelio pusę, todėl lanko
X skalė sutampa su rėmelio X skale) mechaniškai yra galimas ir kai kuriais atvejais turi privalumų,
„iPlan“ nepalaiko šių parinkčių.
Norėdami gauti daugiau informacijos žr. gamintojo vadovą.

Standartinis „Leksell“ montavimas

Parinktis Paveikslėlis

Dešinė lateralinė
(X / Y skalė, žr. rodyklę)

„Elekta Leksell“ mikrostereotaktinės sistemos
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9.2.2 „Leksell“ universalus stereotaktinis lankas

Rekomenduojami diapazonai

Skalė Diapazonas

X 40...160 mm

Y 25...175 mm

Z 65...160 mm

Lanko kampas 0°...167°

Žiedo kampas 0°...360°

Apie montavimo padėtis

„Leksell“ universalaus stereotaktinio lanko montavimo padėtis yra lanko šoninė dalis, kurioje gali
būti nuskaitomos X ir Y skalės.
Pavyzdžiui, dešinėje lateralinėje padėtyje (žr. lentelėje), skalės nukreiptos į dešinę rėmelio pusę ir
atitinkamai į paciento galvą.

Padėtis Komentaras

Priekinė sagitalinė Lanko Y skalė sutampa su rėmelio Y skale.
Todėl priekiniam sagitaliniam ir galiniam sagitaliniam montavi-
mui turi būti nuskaitoma Y vertė. Galinė sagitalinė

Kairė lateralinė Lanko X skalė sutampa su rėmelio X skale.
Todėl kairiajam lateraliniam ir dešiniajam lateraliniam montavi-
mui turi būti nuskaitoma X vertė.Dešinė lateralinė

„Leksell“ universalaus montavimo parinktys

Parinktis Paveikslėlis

Kairė lateralinė
(X / Y skalė, žr. rodyklę)

Dešinė lateralinė
(X / Y skalė, žr. rodyklę)

GALIMOS LANKO SISTEMOS
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Parinktis Paveikslėlis

Priekinė sagitalinė
(X / Y skalė, žr. rodyklę)

Galinė sagitalinė
(X / Y skalė, žr. rodyklę)

„Radionics“ CRW ASL lanko sistema
Lanko sistemos nustatymai

Rekomenduojami lanko diapazonai

Skalė Diapazonas

A-P –100...100 mm

Lateralinė –100...100 mm

Vertikali –67...65 mm

Lanko kampas 60°...0°...60°

Žiedo kampas -30°...90°...-30°

Montavimo parinktys

Parinktis Paveikslėlis

Zondo laikiklis priekyje arba
gale (žiedai poliuose yra kairė-
je – dešinėje padėtyje)

„Elekta Leksell“ mikrostereotaktinės sistemos
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Parinktis Paveikslėlis

Zondo laikiklis kairėje lateraliai
arba dešinėje lateraliai (žiedai
poliuose yra priekinėje – užpa-
kalinėje padėtyje)

GALIMOS LANKO SISTEMOS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers. 127



9.3 „Fischer Leibinger“ lanko sistema
Lanko sistemos diapazonai

Bendroji informacija

„iPlan“ leidžia mechaninius apribojimus ir užtikrina bendrą „Fischer Leibinger“ lanko sistemos
stabilumą, ribodama nustatomą skalių diapazoną. 
Todėl palaikomi nustatymų diapazonai yra apriboti, palyginus su lanko sistema. „iPlan“ palaiko
lentelėje nurodytus diapazonus. 
Jei reikia platesnio diapazono, susisiekite su „Brainlab“.

Rekomenduojami diapazonai

Skalė Vieta Diapazonas

A1 Į dešinę pusę lenkta cilindro ašis 0 mm...65 mm

A2 Į dešinę pusę lenkta cilindro ašis 20 mm...0 mm

B1 Fiksacijos bėgiai 0 mm...75 mm

B2 Fiksacijos bėgiai 75 mm...0 mm

C Į dešinę pusę lenktas cilindras 0 mm... 105 mm

D1 Cilindro ašis 0°... 360°

E Lankas 20°... 110°

„Fischer Leibinger“ lanko sistema
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9.3.1 Lanko sistemos nustatymai: Orientacija į viršų

Lanko nuostatos modulio skalė

Toliau pateikta lentelė parodo ryšį tarp stereotaktinės koordinačių ašies ir lanko nuostatų modulių
(skalių) esant orientacijai į viršų:

ZD lanko padėtis
ant galvos laikiklio
fiksatoriaus

Stereotaktinės koordinačių
ašys

Atitinkama ZD nuostatų modulio skalė

0°, priekinė
+X (–X)
+Y (–Y)

B2 (B1)
A1 (A2)

90°, dešinė laterali-
nė

+X (–X)
+Y (–Y)

A1 (A2)
B1 (B2)

180°, galinė
+X (–X)
+Y (–Y)

B1 (B2)
A2 (A1)

270°, kairė lateralinė
+X (–X)
+Y (–Y)

A2 (A1)
B2 (B1)

Montavimo parinktys

Toliau pateikta lentelė parodo parinktis esant orientacijai į viršų:

Parinktis Paveikslėlis

270°, kairė lateralinė

90°, dešinė lateralinė

0°, priekinė

GALIMOS LANKO SISTEMOS
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Parinktis Paveikslėlis

180°, galinė

„Fischer Leibinger“ lanko sistema
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9.3.2 Lanko sistemos nustatymai: Orientacija į apačią

Lanko nuostatos modulio skalė

Toliau pateikta lentelė parodo ryšį tarp stereotaktinės koordinačių ašies ir lanko nuostatų modulių
(skalių) esant orientacijai į apačią:

ZD lanko padėtis
ant galvos laikiklio
fiksatoriaus

Stereotaktinės koordinačių
ašys

Atitinkama ZD nuostatų modulio skalė

0°, priekinė
+X (–X)
+Y (–Y)

B1 (B2)
A1 (A2)

90°, dešinė laterali-
nė

+X (–X)
+Y (–Y)

A1 (A2)
B2 (B1)

180°, galinė
+X (–X)
+Y (–Y)

B2 (B1)
A2 (A1)

270°, kairė lateralinė
+X (–X)
+Y (–Y)

A2 (A1)
B1 (B2)

Montavimo parinktys

Toliau pateikta lentelė parodo parinktis esant orientacijai į apačią:

Parinktis Paveikslėlis

270°, kairė lateralinė

90°, dešinė lateralinė

0°, priekinė

GALIMOS LANKO SISTEMOS
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Parinktis Paveikslėlis

180°, galinė

„Fischer Leibinger“ lanko sistema
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10 AC / PC LOKALIZAVIMAS
10.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Naudodami AC / PC Localization galite apibrėžti AC / PC sistemą, kurią apibūdina:
• vidurinė sagitalinė plokštuma,
• vietos, kur priekinė jungtis (AC) ir galinė jungtis (PC) kerta vidurinę sagitalinę plokštumą.

Kada reikia lokalizuoti AC / PC?

AC / PC localization reikia:
• pacientui orientuoti, tai bus naudojama visų planavimo užduočių atkurtiems rodiniams (pvz.,

ašiniam, vainikiniam ir sagitaliniam) lygiuoti;
• trajektorijai planuoti, remiantis apibrėžiamomis AC / PC koordinatėmis;
• „Schaltenbrand-Wahren“ atlaso vaizdų atitikimas su paciento vaizdais. 

AC / PC LOKALIZAVIMAS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers. 133



10.1.1 AC / PC lokalizavimo funkcijos

Pagrindinis ekranas

51 pav. 

Galimos funkcijos

Funkcija Paaiškinimas Žr.

Set AC / PC
System Apibrėžti ir koreguoti vaizdų rinkinio AC / PC atskaitos sistemą Psl. 135

psl.

Discard AC /
PC System Pašalinti apibrėžtą AC / PC atskaitos sistemą Psl. 136

psl.

Find AC Rasti AC tašką jį padarant rodinio centru

Psl. 136
psl.

Find PC Rasti PC tašką jį padarant rodinio centru

Points visible Rodyti / slėpti AC ir PC taškus vaizdo rodiniuose

Planes visible Rodyti / slėpti AC ir PC sistemos plokštumas vaizdo rodiniuose

Įvadas
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10.2 AC / PC lokalizavimas
AC / PC sistemos apibrėžimas

Kaip apibrėžti AC / PC sistemą

Veiksmai

1.

Spustelėkite mygtuką Slice and Image Set Selection ir pasirinkite vaizdų rin-
kinį, kuriame norite sukurti AC / PC sistemą.
PASTABA: AC / PC sistemą galima apibrėžti tik viename vaizdų rinkinyje. Jei
jau lokalizavote AC / PC ir pasirenkate kitą nesulietųjų vaizdų rinkinį, kuriame
norite atlikti lokalizavimą, programinė įranga jūsų klausia, ar norėtumėte paša-
linti ankstesnį AC / PC lokalizavimą.
 

2.

Funkcijų srityje spustelėkite Set AC / PC system. 
Vaizdo rodiniuose rodoma numatytoji AC / PC sistema (žr. 135 psl.) ir ją galima modifi-
kuoti pagal poreikį ( 136 psl.).
PASTABA: jei anksčiau modifikavote AC / PC sistemą, rodoma modifikuota sistema, o ne
numatytoji sistema.
 

Rodoma AC / PC sistema

③

① ②

③

②①

52 pav. 

AC / PC LOKALIZAVIMAS
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Nr. Paaiškinimas

① AC ir PC taškai

② AC / PC sistemos plokštumos (parodytos žaliomis linijomis)

③ Atstumas tarp AC ir PC taškų

Kaip modifikuoti AC / PC sistemą

Apibrėžę AC / PC sistemą, galite koreguoti AC / PC taškus ir plokštumas vaizdo rodiniuose, kad
pagal poreikį keistumėte AC / PC sistemos padėtį.

Veiksmai

1.
Įsitikinkite, kad mygtukas Set AC / PC system įjungtas (nurodytas geltona spalva).
PASTABA: jei išjungiate mygtuką Set AC / PC system, AC / PC sistema vis tiek rodoma
vaizdo rodiniuose, tačiau negalima keisti jos padėties.
 

2.

Nuveskite pelės žymeklį virš bet kurio vaizdo rodinio AC / PC sistemos.
Remiantis pelės žymeklio vieta, AC / PC sistemos dalis, kurią galima koreguoti, rodoma
geltona spalva. Pelės žymeklis taip pat rodo galimus koregavimo tipus (sukimas arba slin-
kimas).

3.

Spustelėkite pelės žymeklį ir tempkite AC / PC sistemą, kad keistumėte jos padėtį.
Galima įvairiai koreguoti. Pavyzdžiui, galite koreguoti plokštumas jas pasukdami (pelės
žymeklis rodomas kaip lenktos rodyklės) arba tempdami plokštumą aukštyn, žemyn, į kai-
rę arba į dešinę (pelės žymeklis rodomas kaip tiesi rodyklė).
Kai koreguojate atskaitos sistemą:
• vaizdo rodiniai perorientuojami pagal pakoreguotąją AC / PC sistemos padėtį;
• AC / PC atstumas funkcijų srityje atnaujinamas.

Rodinių parinktys

Parinktys

Norėdami centruoti rodinį į AC tašką, spustelėkite Find AC.

Norėdami centruoti rodinį į PC tašką, spustelėkite Find PC.

Norėdami rodyti / slėpti AC ir PC taškus vaizdo rodiniuose, pažymėkite žymimąjį langelį Points
visible arba panaikinkite jo žymėjimą.

Norėdami rodyti / slėpti AC / PC sistemos plokštumas vaizdo rodiniuose, pažymėkite žymimąjį
langelį Planes visible arba panaikinkite jo žymėjimą.
PASTABA: ši parinktis galima, tik jei mygtukas Set AC / PC system išjungtas. Jei AC / PC siste-
mos nustatymas aktyvintas, plokštumos rodomos visada.
 

AC / PC sistemos šalinimas

Veiksmas

Spustelėkite Discard AC / PC System.
Atkuriama pradinė vaizdo rodinių nuskaitytų vaizdų orientacija.

AC / PC lokalizavimas
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11 REGISTRAVIMO TAŠKŲ
PLANAVIMAS

11.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Planavimo užduotyje Registration Points galima planuoti registravimo taškus, kad vėliau pagal
žymes būtų galima sujungti vaizdus ir, naudojant žvalgymo programinę įrangą „Brainlab cranial“ /
„Brainlab ENT“, atlikti paciento registravimą. 
Taškus į pasirinktus vaizdų rinkinius galima įtraukti rankiniu būdu arba paleisti automatinį žymių
aptikimą ir taip aptikti nuskenuotuose vaizduose jau esančias registravimo žymes.

Registravimo taškų tipai

Galima planuoti toliau nurodytų tipų registravimo taškus.
• Orientyrai: anatominiai arba dirbtiniai (pvz., įtvarai, nosies taškas, implantuojamieji varžtai ir

kt.).
• Žiedinės žymės: žiedo formos žymės, matomos vaizdų rinkinyje.
• Apskritosios žymės: apskritos formos žymės, matomos vaizdų rinkinyje.

Registravimo žymių žymėjimas

Jei žvalgydami norite optimizuoti žymių / orientyrų registravimą, pasirūpinkite, kad žymės ant
paciento būtų žymimos laikantis toliau nurodytų rekomendacijų.
• Nežymėkite žymių labai arti viena kitos, geriau paskirstykite jas po visą galvą.
• Nežymėkite žymių simetriškai (pvz., nežymėkite jų viena linija arba kaip simetriškų figūrų).
• Venkite suglebusios odos sričių (kad išvengtumėte odos poslinkio).
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11.1.1 Registravimo taškų funkcijos

Pagrindinis ekranas

53 pav. 

Funkcijų apžvalga

Funkcija Paaiškinimas Žr.

Marker Type

Pasirinkite norimų planuoti registravimo taškų tipą: Psl. 139
psl.• „Landmark“: nustatoma rankiniu būdu.

• „Donut Marker“: jeigu vaizdų rinkinyje yra žiedinių žymių, pro-
graminė įranga joms aptikti naudoja pusiau automatinio aptiki-
mo metodą.

Psl. 141
psl.

• „Sphere Marker“: jeigu vaizdų rinkinyje yra apskritos formos
žymių, programinė įranga jas aptinka automatiškai.

Psl. 145
psl.

Auto-Detect Automatiškai aptinkamos apskritosios žymės. Psl. 145
psl.

Parameters... Nustatomi automatinio žymių aptikimo parametrai (aptinkamos
tik apskritosios žymės).

Psl. 143
psl.

Sąrašo laukas
Pateikiamas į vaizdų rinkinį įtrauktų registravimo taškų sąrašas.
Čia galima keisti registravimo taškų matomumą, spalvą ir ypaty-
bes.

Psl. 150
psl.

New Point... Registravimo taškai į vaizdų rinkinį įtraukiami neautomatiškai. Psl. 139
psl.

Remove Registravimo taškai pašalinami iš vaizdų rinkinio. Psl. 147
psl.

Position Koreguojama registravimo taškų padėtis vaizdų rinkinyje. Psl. 147
psl.

Įvadas
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11.2 Planavimo taškai
Neautomatinis orientyrų įtraukimas

Bendroji informacija

Šiame skyriuje aprašoma, kaip į dabartinį vaizdo pjūvį neautomatiškai įtraukti naujų registravimo
taškų. Šią funkciją galima naudoti dirbtiniams arba anatominiams orientyrams ant paciento
nustatyti.

Kaip įtraukti orientyrus

Veiksmai

1. Išskleidžiamajame sąraše Marker Type pasirinkite Landmark.

2. Spustelėkite New Point..., kad būtų atvertas dialogo langas Properties (žr. 63 psl.).

3.
Lauke Name įveskite taško pavadinimą.
PASTABA: jeigu taškui nesuteikiamas pavadinimas, jis įtraukiamas į sąrašą kaip Land-
mark ir pažymimas eilės numeriu.
 

4. Spustelėkite skirtuką Select Color ir parinkite naujajam taškui spalvą.

5. Spustelėdami OK patvirtinkite nustatymus ir įtraukite naująjį tašką į sąrašą funkcijų srityje.

6. Spustelėkite tiesiai ant norimos 2D arba 3D rodinio srities ir nustatykite taško padėtį.

Nepamirškite patikrinti suplanuotų orientyrų 2D rodiniuose.

Rodomi orientyrai

Iš sąrašo pasirinktas orientyras vaizdų rodiniuose rodomas apibrauktas apskritimu.

REGISTRAVIMO TAŠKŲ PLANAVIMAS
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54 pav. 

Planavimo taškai
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11.2.1 Žiedinių žymių nustatymas

Bendroji informacija

Šiame skyriuje aprašoma, kaip aptikti žiedines žymes, kurios buvo pažymėtos ant paciento prieš
skenavimą ir todėl yra matomos vaizdų rinkinyje.
Žiedinės žymės yra vaizdinio valdymo chirurgijoje naudojami kelių metodų tapatinimo ženklai,
pvz., pagaminti „IZI Medical Products“, arba kiti tokios pat formos ir matmenų ženklai.
Kadangi galima naudoti pusiau automatinio aptikimo funkciją, spustelėjus pele netoli žymės
centro, programinė įranga pažymi tašką tiesiog centre.

Kaip įtraukti žiedines žymes

Veiksmai

1. Išskleidžiamajame sąraše Marker Type pasirinkite Donut Marker. 

2. Spustelėkite New Point..., kad būtų atvertas dialogo langas Properties (žr. 63 psl.).

3.
Lauke Name įveskite taško pavadinimą.
PASTABA: jeigu taškui nesuteikiamas pavadinimas, jis įtraukiamas į sąrašą kaip Donut
Marker ir pažymimas eilės numeriu.
 

4. Spustelėkite skirtuką Select Color ir parinkite naujajam taškui spalvą.

5. Spustelėdami OK patvirtinkite nustatymus ir įtraukite naująjį tašką į sąrašą funkcijų srityje.

6. Spustelėkite žiedinę žymę 2D arba 3D rodinyje. Taškas automatiškai peršoka į žiedinės
žymės centrą.

Nepamirškite patikrinti suplanuotų žiedinių žymių 2D vaizduose.
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Rodomos žiedinės žymės

Iš sąrašo pasirinkta žiedinė žymė vaizdų rodiniuose rodoma apibraukta apskritimu.

55 pav. 

Centruotos žiedinės žymės

Norėdami užtikrinti, kad taškas būtų žiedinės žymės centre, naudokite ašinius, vainikinius ir
sagitalinius rodinius.

① ②

56 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Taško, centruoto žiedinėje žymėje 2D rodinyje, pavyzdys

② Žiedinėje žymėje centruoto taško iliustracija

PASTABA: norint patikslinti padėtį, žiedinių žymių padėtį galima nustatyti rankiniu būdu (žr. 147
psl.).
 

Planavimo taškai
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11.2.2 Apskritųjų žymių aptikimo parametrų nustatymas

Bendroji informacija

Jei planuojate atlikti automatinį apskritųjų žymių aptikimą (žr. 145 psl.), funkcija Parameters
leidžia pasirinkti aptikimo procedūrai reikalingą slenkstinę vertę ir tikslias vertes. 
Ši funkcija naudinga, pavyzdžiui, tuo, kad neleidžia vaizdų rinkinyje kaip registravimo taškų aptikti
ir rodyti kaulų struktūrų, kurių tankis yra toks pat kaip ir apskritųjų žymių.
PASTABA: mygtukas Parameters aktyvinamas tik tada, jei funkcijų srityje iš išskleidžiamojo
sąrašo pasirenkama Sphere Marker.
 

Apie parametrus

Parametras Paaiškinimas

Threshold

Nustatoma, kaip tiksliai programinė įranga skenuotuose vaizduose gali ats-
kirti apskritąsias žymes nuo normalaus ląstelinio arba kaulinio audinio. Kai
slenkstinė vertė nustatyta tinkamai, žymės aptinkamos kaip balti apskriti-
mai.
KT žymės
• Informacija apie tankį pateikiama tarptautiniais Hounsfield vienetais.
• Rekomenduojamas intervalas yra 1 200–1 800.

MR žymės
• Informacija apie tankį pateikiama pilkumo tono vertėmis.
• Rekomenduojamas intervalas priklauso nuo vaizdų rinkinio ir skenerio

gamintojo.
PASTABA: šiuos nustatymus galima reguliuoti tik jei nepavyksta aptikti jo-
kių apskritųjų žymių.
 

Tolerance 

Nustatoma, kiek apskritosios žymės forma gali nukrypti nuo numatytosios
vertės, kad tebebūtų aptinkama.
• Kai nustatyta mažiausia leistinojo nuokrypio vertė, aptinkami apskritos

formos objektai.
• Kai nustatyta didžiausia leistinojo nuokrypio vertė, aptinkami ovalūs di-

dėjančios formos objektai.
PASTABA: programinėje įrangoje kaip numatytoji nuostata yra nustatytas
vidutinis leistinasis nuokrypis.
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Parametrų nustatymas

57 pav. 

Veiksmai

1. Funkcijų srityje spustelėkite Parameters..., kad būtų atvertas dialogo langas Parameters.

2.

Tinkamai pakoreguokite slenkstines vertes ir, naudodami slankiklio juostą Tolerance, pa-
koreguokite leistinąjį nuokrypį.
PASTABA: jei nustatėte slenkstinę vertę, ji galios tik dabartiniam seansui. Jeigu norite,
kad nustatytoji vertė galiotų visiems iPlan seansams, pasyvinkite žymės langelį Initialize
with estimated threshold. Jeigu žymės langelis Initialize with estimated threshold lie-
ka aktyvintas, kitą kartą paleista programinė įranga vertę apskaičiuoja automatiškai.
 

3. Spustelėdami OK pritaikykite vertes visiems plano vaizdų rinkiniams.

Planavimo taškai
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11.2.3 Automatinis apskritųjų žymių aptikimas

Bendroji informacija

Šiame skyriuje aprašoma, kaip automatiškai aptikti apskritąsias žymes, kurios buvo pritvirtintos
prie paciento prieš skenavimą ir todėl jau yra vaizdų rinkinyje.

Žymių aptikimas

Veiksmai

1. Išskleidžiamajame sąraše Marker Type pasirinkite Sphere Marker.

2. Jeigu reikia, pakoreguokite aptikimo parametrus (žr. 143 psl.).

3.

Kad būtų automatiškai aptinkamos ir rodomos apskritosios žymės, spustelėkite Auto-De-
tect.
Visos aptiktos apskritosios žymės, rodomos vaizdų rodiniuose ir funkcijų srityje, į sąrašą
įtraukiamos kaip Sphere Marker.

Nepamirškite patikrinti automatiškai aptiktų žymių 2D rodiniuose.

Jeigu apskritosios žymės neaptinkamos

Jeigu apskritosios žymės neaptinkamos automatiškai, tai gali reikšti, kad:
• Prieš skenavimą apskritosios žymės nebuvo pritvirtintos prie paciento.
• Reikia pakoreguoti aptikimo parametrus.

PASTABA: kaip apskritosios žymės gali būti aptinkamos ir kitos struktūros. Todėl pasibaigus
automatiniam aptikimui peržiūrėkite žymes ir pašalinkite klaidingai aptiktąsias.
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Rodomos apskritosios žymės

Iš sąrašo pasirinkta apskritoji žymė vaizdų rodiniuose rodoma apibraukta apskritimu.

58 pav. 

Centruotos apskritosios žymės

Aptiktoms apskritosioms žymėms vizualiai patikrinti galima naudoti ašinius, vainikinius ir
sagitalinius rodinius.

① ②

59 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Apskritojoje žymėje centruoto taško 2D rodinyje pavyzdys

② Apskritojoje žymėje centruoto taško iliustracija

PASTABA: jeigu, pavyzdžiui, apskritųjų žymių nepavyksta aptikti automatiškai arba klaidingai
nustatyta jų padėtis, padėtį galima nustatyti rankiniu būdu (žr. 139 psl.).
 

Planavimo taškai
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11.2.4 Papildomos funkcijos

Registravimo taškų žymėjimas kituose vaizdų rinkiniuose

Norint sujungti vaizdus pagal žymes (žr. 162 psl.), reikia pasirinkti kitą vaizdų rinkinį ir sužymėti
registravimo taškus, kaip aprašyta pirmiau.

Veiksmai

1.

Spustelėkite mygtuką Slice and Image Set Selection ir dialogo lange Set
Selection pasirinkite norimą vaizdų rinkinį.
PASTABA: įsitikinkite, kad pasirinkote pjūvį, apie kurį pateikiama panašiai tiek
pat informacijos kaip ir apie pirmąjį rinkinį, kad ant panašių anatominių struk-
tūrų galėtumėte lengvai pažymėti antrąją registravimo taškų eilę.
 

2. Spustelėdami OK patvirtinkite parinktį ir užverkite dialogo langą.

3. Į vaizdo pjūvį įtraukite registravimo taškus (apie orientyrus žr. 139 psl., apie žiedines žy-
mes žr. 141 psl., apie apskritąsias žymes žr. 143 psl.).

Taškų šalinimas

Veiksmai

1. Iš sąrašo pasirinkite taško pavadinimą.

2. Spustelėkite Remove.

Taškų padėties nustatymas

Veiksmai

1. Spustelėkite Position.

2.
• Pelės žymekliu vaizde pasirinkite tinkamą tašką ir tempkite jį į reikiamą vietą. Arba
• Spustelėkite reikiamą vietą vaizdų rodinyje.

Kaip rasti taškus

Veiksmas

Pasirinkite tašką iš sąrašo ir spustelėkite didinamojo stiklo piktogramą (mygtuko Posi-
tion dešinėje).
Dabar taškas rodomas rodinio centre.
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12 VAIZDŲ SUJUNGIMAS
12.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Funkcija Image Fusion leidžia sujungti du arba daugiau tokio paties arba skirtingo modalumo (KT,
MR, PET, SPECT) vaizdų rinkinių į vieną. 
Kai du vaizdų rinkiniai sujungiami, visas suplanuotas turinys (pvz., objektai ir trajektorijos),
nustatytas viename vaizdų rinkinyje, yra matomas ir kitame vaizdų rinkinyje.

Vaizdų sujungimo tipai

Sujungimo tipas Paaiškinimas

Automatinis Vaizdai sujungiami į vieną pagal bendras vaizdų rinkinių struktūras
taikant bendros informacijos algoritmą

Atskaitos sistema Vaizdų rinkiniai, gauti per tą patį vaizdų gavimo seansą, sujungiami
automatiškai pagal DICOM žymą „Frame of Reference“

Neautomatinis Leidžia sulygiuoti du vaizdų rinkinius patiems pelės žymekliu

Registravimo taškas Vaizdai sujungiami pagal vaizduose nurodytas registravimo žymeklių
poras

Tūrinė informacija Vaizdų rinkiniai sujungiami pagal vienodus vaizdų rinkinių tūrio para-
metrus

VAIZDŲ SUJUNGIMAS
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12.1.1 Vaizdų sujungimo funkcijos

Pagrindinis ekranas

60 pav. 

Funkcijų apžvalga

Funkcija Paaiškinimas Žr.

Sąrašo laukas Čia išvardytos vaizdų poros, kurias galima sujungti Psl. 151
psl.

New Pair... Galima sukurti naujas arba keisti jau esamas vaizdų sujungi-
mo poras

Psl. 151
psl.

Reset Atkuriamas vaizdų sujungimas – atkuriamos pradinės skene-
rio apibrėžtos vaizdų rinkinių padėtys

Psl. 157
psl.

Slankiklio juosta Galima reguliuoti mėlynos ir gintaro spalvos vaizdų poros per-
siklojimo ryškumą

Psl. 153
psl.

Coarse Galima sujungti neautomatiškai darant dideles korekcijas Psl. 160
psl.

Fine Galima sujungti neautomatiškai darant mažas korekcijas Psl. 161
psl.

Auto Fusion Pradedamas automatinis sujungimas Psl. 157
psl.

Modify ROI...
Galima pasirinkti dominančią sritį, kurią naudos algoritmas;
taip užtikrinami geriausi automatinio vaizdų sujungimo rezulta-
tai

Psl. 155
psl.

Show Fusion ROI Vaizdų rodiniuose rodomas rėmelis, kuris rodo nustatytą do-
minančią sritį

Psl. 156
psl.

Fuse Points Galima suaktyvinti vaizdų sujungimą pagal registravimo taš-
kus

Psl. 162
psl.

Alternatives Parodomi alternatyvūs rezultatai, jeigu sujungėte pagal regist-
ravimo taškus

Psl. 162
psl.

Įvadas
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12.2 Sujungiamų vaizdų pasirinkimas
Sujungimo poros

Bendroji informacija

Pradėjus Image Fusion planavimo užduotį, sujungti galimos vaizdų poros pateikiamos funkcijų
srities sąraše.
• Jeigu vaizdų poros kairėje esantis žymimasis langelis pažymėtas mėlyna varnele, tie vaizdai

jau sujungti.
• Jeigu žymimasis langelis vaizdų poros kairėje pažymėtas pilka varnele, vaizdai buvo sujungti

pagal atskaitos sistemą arba tūrinę informaciją ir juos reikia:
- patikrinti vizualiai ir
- patvirtinti spustelėjant varnelę.

PASTABA: jeigu reikia daugiau informacijos apie numatytųjų sujungimo porų techninius aspektus,
kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą.
 

Sujungimo porų keitimas

Sujungimo poras, parinktas pagal numatytuosius nustatymus, galite pakeisti.

61 pav. 

Veiksmai

1. Funkcijų srityje spustelėkite New Pair..., kad atidarytumėte dialogo langą New Fusion
Pair.

2. Dalyje First Image Set pasirinkite lygiavimo rinkinį, kuris sujungiant vaizdus bus naudoja-
mas kaip pagrindas.

3. Dalyje Second Image Set pasirinkite vaizdų rinkinį, kuris jungiant vaizdus bus tapdina-
mas su lygiavimo rinkiniu.

4. Norėdami patvirtinti vaizdų rinkinių pasirinkimą spustelėkite OK.

VAIZDŲ SUJUNGIMAS
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Sujungimo porų prieinamumas

Jeigu pasirinkto vaizdų rinkinių derinio naudoti negalima arba jeigu pasirinkti vaizdų rinkiniai jau
sujungti, mygtukas OK yra pasyvintas.
Tokiu atveju galite pasirinkti kitą jungtiną vaizdų porą arba naudodami funkciją Reset atkurti
esamos poros sujungimą.

Sujungiamų vaizdų pasirinkimas
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12.3 Vaizdo rodinio optimizavimas
Vaizdo kontrasto koregavimas

Bendroji informacija

Kad būtų lengviau atskirti vaizdų rinkinius vieną nuo kito:
• pirmasis vaizdų rinkinys rodomas mėlynos spalvos;
• antrasis vaizdas rodomas gintaro spalvos.

Kad lyginti būtų lengviau, galite reguliuoti pasirinktų vaizdų rinkinių ryškumą funkcijų srities
slankiklio juosta.

Skaisčio reguliavimas

62 pav. 

Parinktys

• Norėdami sumažinti antrojo vaizdų rinkinio (gintarinio) skaistį, slinkite slankiklį į kairę.
• Norėdami sumažinti pirmojo vaizdų rinkinio (mėlyno) skaistį, slinkite slankiklį į dešinę.

Jeigu norite, kad būtų rodomi tik kurio nors vaizdų rinkinio kontūrai, pažymėkite atitinkamą žymi-
mąjį langelį Edges.

Sujungimo rodinio pavyzdys

① ②

63 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Standartinis gintarinės ir mėlynos spalvų rodinys

② Rodinys, kai pažymėtas gintaro spalvos žymimasis langelis Edges

VAIZDŲ SUJUNGIMAS
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12.3.1 Vaizdų rodymo langų aplinkos koregavimas

Bendroji informacija

Abiejų vaizdų rinkinių (gintaro spalvos ir mėlyno) išplėstinius langų aplinkos nustatymus galite
nustatyti atskirai. Koreguojant šiuos nustatymus galima lengviau atskirti vaizdų rinkinius vieną nuo
kito.

Kaip koreguoti langų aplinką

64 pav. 

Veiksmai

1. Įrankių juostoje spustelėkite funkciją Advanced Windowing, kad būtų atida-
ryti skirtukų Windowing Blue ir Windowing Amber lapai.

2. Koreguokite langų aplinkos nustatymus, kaip aprašyta 289 psl..

3. Spustelėję OK pritaikysite nustatymus pasirinktiems vaizdams.

Vaizdo rodinio optimizavimas
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12.4 Vaizdų sujungimas
Sujungimo srities nustatymas

Bendroji informacija

Pradėjus Image Fusion planavimo užduotį, daugeliu atvejų tiks pagal numatytąsias nuostatas
pažymėta sujungimo sritis.
Tačiau prieš atlikdami automatinį sujungimą (žr. 157 psl.), patikrinkite dominančią sritį vaizde, kurį
naudojate jungdami, ir, jeigu reikia, pakoreguokite ją naudodami funkciją Modify ROI...
Dominančią sritį turite nustatyti tokio dydžio, kad į ją patektų visos gydymo procesui aktualios
struktūros, o gydymui neaktualios struktūros liktų už rėmelio ribų. 
Jungiant programinė įranga nustatytąjį plotą naudoja kaip atskaitos šabloną, kad tiksliniame plote
būtų sujungta kuo tiksliau.

Į rėmelį patenkančiame plote sujungimas atliekamas tiksliau. Į rėmelį nepatenkantys plotai
sujungiami ne taip tiksliai.

Jungiamos dominančios srities koregavimas

①

65 pav. 

Veiksmai

1. Funkcijų srityje spustelėkite Modify ROI..., kad atidarytumėte dialogo langą Modify ROI.

2. Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Adjust Fusion Region ir nuveskite pe-
lės žymeklį ant vaizdo rodinyje esančio rėmelio ①.

3. Pakoreguokite rėmelį, kad jis apimtų plotą, kuris bus naudojamas kaip sujungimo atskai-
tos šablonas.

4. Norėdami patvirtinti sujungimo sritį, spustelėkite OK.

VAIZDŲ SUJUNGIMAS
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Dominančios srities rodymas

Nustatytoji dominanti sritis gali būti rodoma vaizdo rodiniuose.

①

66 pav. 

Veiksmas

Funkcijų srityje pažymėkite žymimąjį langelį „Show Fusion ROI“. Kiekviename vaizdo rodinyje
aplink nustatytąją dominančią sritį bus rodomas rėmelis ①.

PASTABA: dominančią sritį galima keisti tik naudojant funkciją Modify ROI... 
 

Vaizdų sujungimas
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12.4.1 Automatinis sujungimas

Bendroji informacija

Kai suaktyvinate automatinio sujungimo funkciją, programinė įranga sujungia pasirinktus vaizdų
rinkinius pagal bendras abiejų rinkinių anatomines struktūras.
Programinė įranga stumdo ir sukioja vaizdų rinkinį tol, kol atranda padėtį, kurioje jis tiksliausiai
sutampa su lygiavimo rinkiniu (pastarasis yra First Image Set, kurį pasirinkote dialogo lange
Fusion Creation). Panašumo laipsnis nustatomas pagal bendrą abiejų rinkinių informaciją, o
vaizdo pjūvių ryškumo nuokrypiai įtakos tam neturi. Automatinis vaizdų sujungimas tinka daugeliui
įvairiais metodais gautų vaizdų derinių.

Optimalių rezultatų pasiekimas

Geriausi sujungimo rezultatai gaunami tokiais atvejais:
• kai sujungiami skirtingo modalumo vaizdai;
• kai sujungiami skirtingo kontrasto duomenų rinkiniai, tokie kaip MR T1 ir T2 svertiniai vaizdai.

Sujungimo aktyvinimas

Veiksmai

1. Prieš paleisdami automatinį sujungimą, naudodami funkciją Modify ROI... apibrėžkite
sritį, kurią reikia sujungti tiksliausiai.

2.
Spustelėdami Auto Fusion suaktyvinkite automatinį vaizdų sujungimą. 
Programinė įranga sujungs vaizdus.

Sujungimo atkūrimas

Veiksmas

Jeigu sujungėte vaizdus, bet norite juos atkurti į pradinę skenerio koordinačių sistemą, spustelė-
kite Reset.

Pakartotinis automatinis sujungimas

Jeigu atlikto automatinio sujungimo rezultatai netenkina, turite grįžti prie funkcijos Modify
ROI... ir pakoreguoti sujungimo sritį, kad būtų įtrauktos visos aktualios gydymo struktūros.
PASTABA: automatinio sujungimo rezultatus taip pat galima pagerinti iš pradžių sujungiant
vaizdus patiems naudojant stambųjį (angl. „coarse“) koregavimą.
 

VAIZDŲ SUJUNGIMAS
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12.4.2 „Frame of Reference“ sujungimas

Bendroji informacija

Jeigu vaizdų poros buvo gautos per tą patį seansą, perkeldama duomenis programinė įranga
pagal DICOM žymą „Frame of Reference“ (FoR) atpažįsta, kad tie vaizdų rinkiniai turi tą pačią
skaitytuvo sugeneruotą atskaitos sistemą.
Kai iPlan šiuos duomenis įkelia, vaizdų rinkiniai yra laikinai sujungiami.

„Frame of Reference“ suporuotų vaizdų atpažinimas

①

67 pav. 
Vaizdų poros, sujungtos pagal atskaitos sistemą, funkcijų srities sąrašo lauke yra pažymėtos pilka
varnele ①.
Ji nurodo, kad vaizdai sulygiuoti, bet tikslumas nepatvirtintas. Kad galėtumėte naudoti šiuos
vaizdų rinkinius, turite patvirtinti sujungimą.

Sujungimo pagal atskaitos sistemą patvirtinimas

Veiksmai

1. Naudodami didinamąjį stiklą viršutiniame kairiajame vaizdo rodinyje patikrinkite sujungimo
tikslumą (žr. 163 psl.).

2.
Jeigu tikslumas pakankamas, spustelėkite pilką varnelę ir sujungimas bus patvirtintas.
Varnelė taps mėlyna; tai reiškia, kad sujungimas patvirtintas.

Prieš baigdami „Image Fusion“ planavimo užduotį įsitikinkite, kad patvirtinote sujungimus,
atliktus pagal atskaitos sistemą. Antraip kituose planavimo žingsniuose vaizdų poros
nebus rodomos kaip sujungtos.

Vaizdų sujungimas
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12.4.3 Sujungimas pagal tūrinę informaciją

Bendroji informacija

Jeigu vaizdų porų tūrio parametrai (skenavimo data, pikselių dydis, matricos dydis, pjūvių skaičius,
pjūvių padėtis ir t. t.) vienodi, vaizdų sujungimo sistema daro prielaidą, kad šie vaizdų rinkiniai
buvo gauti per tą patį seansą ir jų koordinačių sistema tokia pati.
Taip sujungti baigiamojo apdorojimo vaizdus, kai viename vaizdų rinkinyje nėra anatominių
orientyrų, bet jis tokio paties dydžio ir padėties kaip kitas vaizdų rinkinys, o DICOM „Frame of
Reference“ žymos informacijos nėra.
Kai iPlan šiuos duomenis įkelia, vaizdų rinkiniai laikinai sujungiami. Tada sujungimą reikia
patvirtinti.

Vienodų tūrio parametrų atpažinimas

Kad vaizdų poros būtų pripažintos kaip turinčios vienodus tūrio parametrus, iPlan patikrina toliau
išvardytus nustatymus – jie turi būti vienodi visuose vaizdų rinkiniuose:
• skenavimo data;
• pjūvių skaičius;
• matricos dydis;
• pikselio dydis;
• kryptis;
• pjūvių atstumas.

PASTABA: tūrinio vaizdų sujungimo reikia, tik kai viename duomenų rinkinyje nesimato jokių
anatominių struktūrų ir todėl jį reikia sujungti su kitu duomenų rinkiniu. Paprastai abi vaizdų sekos
anatominių orientyrų turi pakankamai, todėl apribojimai, susiję su skenavimo data, pjūvių
skaičiumi, matricos ir pikselių dydžiu, padėtimi ir pjūvių atstumu, nebūna aktualūs.
 

Tūrinio sujungimo porų atpažinimas ir patvirtinimas

Su tūrinio sujungimo poromis dirbama taip pat, kaip su poromis, sujungtomis pagal atskaitos
sistemą. Jei reikia informacijos, kaip atpažinti ir patvirtinti šias sujungimo poras, žr. 158 psl..

Prieš baigdami „Image Fusion“ planavimo užduotį įsitikinkite, kad patvirtinote tūrinius
sujungimus. Antraip kituose planavimo žingsniuose vaizdų poros nebus rodomos kaip
sujungtos.

VAIZDŲ SUJUNGIMAS
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12.4.4 Neautomatinis sujungimas

Bendroji informacija

Naudojant neautomatinio sujungimo funkcijas (Coarse ir Fine) galima sujungti vaizdų rinkinius
lygiuojant juos vieną su kitu pelės žymekliu. 

Vaizdų sujungimas naudojant stambųjį koregavimą

①

②

②

68 pav. 

Veiksmai

1. Funkcijų srities dalyje Manual Fusion spustelėkite Coarse.

2.

Norėdami sutapdinti vaizdus, perkelkite gintaro spalvos vaizdą ant mėlyno vaizdo, kaip
paaiškinta toliau:
• Norėdami paslinkti vaizdą į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę, užveskite pelės žymeklį

(jis bus rankos pavidalo) ant vaizdo rodinio vidurio ① ir tempkite gintaro spalvos vaizdą,
kol jis atsidurs reikiamoje padėtyje.

• Norėdami vaizdą pasukti, užveskite pelės žymeklį (jis bus rankos su rodykle pavidalo)
ant vaizdo rodinio krašto ② ir sukite gintaro spalvos vaizdą, kol jis atsidurs reikiamoje
padėtyje.

Vaizdų sujungimas
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Vaizdų sujungimas naudojant tikslųjį koregavimą

① ②

69 pav. 

Veiksmai

1. Srities Funkcijos dalyje Manual Fusion spustelėkite Fine.

2. Užveskite pelės žymeklį ant ploto ties vaizdo kraštu ir žymeklis pavirs į rodyklę.

3.

Norėdami sutapdinti vaizdus, perkelkite gintaro spalvos vaizdą ant mėlyno vaizdo, kaip
paaiškinta toliau:
• Norėdami paslinkti vaizdą į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę, užveskite pelės žymeklį

ant vaizdo rodinio krašto (viršuje, apačioje, kairėje arba dešinėje) ir spustelėkite rody-
klės simbolį ①, kol gintaro spalvos vaizdas atsidurs reikiamoje padėtyje.

• Norėdami vaizdą pasukti, užveskite pelės žymeklį ant vaizdo rodinio krašto ties kuriuo
nors kampu ir spustelėkite lenktos rodyklės simbolį ②, kol gintaro spalvos vaizdas atsi-
durs reikiamoje padėtyje.

VAIZDŲ SUJUNGIMAS
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12.4.5 Sujungimas pagal registravimo taškus

Bendroji informacija

Jeigu yra nustatyti registravimo taškai (žr. 137 psl.), vaizdus galite sujungti pagal juos.
Registravimo taškai gali būti anatominiai orientyrai arba MR ar KT tapatinimo žymekliai.

Prieš pradedant darbą

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, iš pradžių turite nustatyti mažiausiai po keturias atitinkančių
žymeklių poras kiekviename iš vaizdų rinkinių, kuriuos ketinate sujungti (žr. 137 psl.).

Sujungimo pagal registravimo taškus aktyvinimas

Veiksmas

Spustelėkite Fuse Points.
Programinė įranga sujungs vaizdus pagal registravimo taškus.

Alternatyvus sujungimas pagal registravimo taškus

Jungdama pagal registravimo taškus, programinė įranga apskaičiuoja visus galimus tokio
sujungimo variantus ir automatiškai parodo geriausią rezultatą.
Jeigu norite pamatyti apskaičiuotas sujungimo alternatyvas, spustelėkite „Alternatives“. 

Sujungimo patikrinimas

Prieš išjungdami „Image Fusion“ planavimo užduoties patikrinkite sujungimus, atliktus
pagal registravimo taškus, ir, jeigu reikia, patys juos pakoreguokite.

Vaizdų sujungimas
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12.5 Sujungimo tikslumas
Sujungimo tikrinimas

Bendroji informacija

Sujungę vaizdų rinkinius, galite vizualiai patikrinti sujungimo tikslumą, pasinaudodami didinamojo
stiklo režimu. Tai leidžia jums, pvz., pamatyti auglio pavidalą arba dydį dviejuose vaizdų
rinkiniuose vienu metu.

Sujungę vaizdus, patikrinkite sujungimo rezultatus ir įsitikinkite, kad vaizdai susieti
tinkamai.

Didinamojo stiklo režimas

①

②

70 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Didinamasis stiklas uždeda antrąjį (gintaro spalvos) vaizdų rinkinį rėmelyje ant pirmojo
(mėlynos spalvos) vaizdų rinkinio

② Rėmelio viduje rodomas lygiavimo rinkinys

Kaip patikrinti sujungimą

Veiksmai

1. Užveskite pelės žymeklį ant didinamojo stiklo rėmelio ir nuvilkite jį ant ploto, kurį norite pa-
tikrinti.

2. Patikrinkite sujungimą vilkdami didinamąjį stiklą per svarbius anatominius orientyrus ir ly-
gindami abu vaizdų rinkinius ties rėmelio kraštais.

Patikrinimas naudojant komponavimo parinktis

Sujungimą taip pat galite patikrinti vaizdų rodiniuose esančiu mygtuku Composing Options. Jei
reikia daugiau informacijos, žr. 79 psl..

VAIZDŲ SUJUNGIMAS
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Sujungimo koregavimas

Jeigu Automatic Fusion arba Registration Points Fusion rezultatai netenkina, galite
pakoreguoti sujungimą patys, kaip nurodyta toliau.
1. Pakoreguokite vaizdų rinkinį funkcijomis Coarse ir Fine.
2. Pakoreguokite sujungimo sritį (Modify ROI...).

Kad sujungimo sritis būtų įrašyta į atmintį, turite prieš išeidami iš „Image Fusion“ įrašyti
planą. Pereinant prie kitos užduoties ši informacija nėra įrašoma automatiškai.

Vaizdų sujungimo keitimas

Pakeitus esamą vaizdų sujungimą gali būti pakeistas ir gydymo planas. Prieš patvirtindami naują
sujungimą būtinai peržiūrėkite gydymo planą.

Sujungimo tikslumas

164 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers.



13 OBJEKTO KŪRIMAS
13.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Atlikdami planavimo užduotį Object Creation, vaizdų rinkinyje galite apibrėžti dominančias
struktūras. 
Atlikdami šią užduotį, galite, pavyzdžiui, aiškiai pažymėti naviko padėtį arba apibrėžti kitas
anatomines struktūras geresnei padėčiai vaizdų rinkinyje nustatyti.

Bendroji objekto kūrimo darbo eiga

Darbo eiga

1. Įtraukite objektą į sąrašą funkcijų srityje (žr. 168 psl.).

2.

Pasirinkite objektą iš sąrašo ir sukurkite objektą (apibrėžkite struktūrą) vaizdų rinkinyje.
Objektai kuriami toliau nurodytais būdais.
• Segmentavimas rankiniu būdu, naudojant funkciją Brush (žr. 171 psl.)
• Pusiau automatinis segmentavimas, naudojant funkciją SmartBrush (žr. 174 psl.) arba

SeedBrush (žr. 175 psl.)
• Funkcija Auto Segmentation – pagal anatomines struktūras, pateiktas iPlan atlase

(smegenų žievė, skilveliai, gumburas ir t. t.) (žr. 177 psl.)
• Funkcija Auto Segmentation, derinant su funkcija „Band Thresholding“, skirta paciento

unikalioms anatominėms struktūroms nustatyti (žr. 180 psl.)

3. Jei reikia, paruoškite sukurtus objektus eksportuoti (žr. 199 psl.).

OBJEKTO KŪRIMAS
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13.1.1 Objekto kūrimo funkcijos

Pagrindinis ekranas

71 pav. 

Funkcijų apžvalga

Funkcija Paaiškinimas Žr.

Sąrašo laukas Sudaromas įtrauktų objektų sąrašas. Čia galite keisti objektų
matomumą, spalvą ir ypatybes.

Psl. 195
psl.

New Object... Sukuriamas objektas vaizdų rinkinyje. Psl. 168
psl.

Remove Panaikinamas objektas vaizdų rinkinyje. Psl. 198
psl.

Auto Segmenta-
tion...

Priklausomai nuo pasirinkto duomenų rinkinio ir segmentuoti-
no objekto, šia funkcija galite:
• segmentuoti objektus nustatytoje srityje, naudodami slenks-

tinės vertės nustatymus arba
• aktyvinti automatinį segmentavimą pagal anatominį atlasą.

Psl. 177
psl.

Brush Size Reguliuojamas funkcijos Brush teptuko dydis. Psl. 171
psl.

Contours Rodomas objekto kontūras. Psl. 197
psl.

Brush Kuriami objektai teptuku rankiniu būdu. Psl. 171
psl.

Eraser Naikinamos apibrėžtų objektų sritys. Psl. 198
psl.

SmartBrush Kuriami objektai pagal panašaus pilkumo tono sritis. Psl. 174
psl.

SmartShaper Rankiniu būdu keičiama pasirinkto objekto forma. Psl. 187
psl.

Auto Fill Objektas automatiškai užpildomas spalva. Psl. 197
psl.

Įvadas
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Funkcija Paaiškinimas Žr.

Interpolation Objekto forma automatiškai interpoliuojama tarp apibrėžtų
pjūvių.

Psl. 171
psl.

Seedbrush... Kuriami objektai pagal panašaus pilkumo tono sritis, įtraukiant
arba išmetant tam tikras vaizdo sritis.

Psl. 175
psl.

Advanced Manipu-
lation... Kuriami nauji objektai iš jau sukurtų pakeistos formos objektų. Psl. 188

psl.
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13.2 Objektų įtraukimas
Pavienių objektų įtraukimas

Bendroji informacija

Prieš kurdami objektą, turite įtraukti objektą į sąrašą funkcijų srityje. Jei įtraukiate vieną objektą,
galite pasirinkti struktūrą, kuri įtraukta į iPlan esantį atlaso duomenų rinkinį (žr. 177 psl.), arba
pasirinkti standartinę anatominę struktūrą.

Vieno objekto skirtukas

72 pav. 

Kaip įtraukti pavienius objektus

Veiksmai

1. Spustelėkite New Object... funkcijų srityje.

2.

• Single Object skirtuko lape laukelyje Object Name įveskite objekto pavadinimą arba
• pasirinkite objektą iš sąrašo Structure Type. Jei jūsų sąraše pasirinktas objektas
įtrauktas į programinėje įrangoje esantį atlaso duomenų rinkinį, galėsite atlikti automa-
tinį segmentavimą pagal atlasą.

PASTABA: įvedus kelias pirmąsias struktūros pavadinimo raides, struktūrų sąrašas išri-
kiuojamas taip, kad labiausiai atitinkantys įrašai atsidurtų viršuje. Klaviatūros rodyklės kla-
višu žemyn pasirinkite struktūrą.
 

3.

Išskleidžiamajame sąraše Slice Distance pasirinkite norimą atstumą tarp vaizdo pjūvių.
Taip galite nustatyti objekto skyrą, pvz., pasirinkti didesnę objekto skyrą nei pradiniame
vaizdų rinkinyje.
Čia pasirinktas pjūvio atstumas atitiks vaizdų rinkinį, kuriame objektas pradėtas apibrėžti.
PASTABA: bendruoju atveju pakanka funkcijos image slice distance numatytosios nuo-
statos (žr. 183 psl.).
 

Objektų įtraukimas
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Veiksmai

4.

Pasirinkite objekto lygiuotę: Patient Orientation arba Original Slice Orientation.
Čia pasirinkta objekto lygiuotė atitiks vaizdų rinkinį, kuriame objektas pradėtas apibrėžti.
PASTABA: bendruoju atveju pakanka funkcijos Original Slice Orientation numatytosios
nuostatos, nebent norėtumėte objektą apibrėžti pagal pasirinktinai nustatytą padėtį.
 

5. Pasirinkite objekto spalvą. Objekto nepermatomumui vaizdų rodiniuose reguliuoti naudo-
kite slankiklio juostą.

6.
Spustelėkite OK, kad patvirtintumėte savo nustatymus ir įtrauktumėte naują objektą į
funkcijų sritį.
Dabar galite kurti objektą vaizdų rodiniuose (žr. 171 psl.).
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13.2.1 Kelių objektų įtraukimas

Bendroji informacija

Skirtuko Multiple Objects lape galite pasirinkti kelis objektus, kurie įtraukti į gydymo šabloną.
Galite pasirinkti, pvz., kaukolės gydymo šabloną, į kurį įtrauktos svarbiausios kaukolės struktūros.
Jei vėliau atliksite automatinį segmentavimą, iPlan segmentuos struktūras pacientų duomenų
rinkinyje pagal tas pačias struktūras, įtrauktas į atlaso duomenų rinkinį (žr. 177 psl.).

Kaip įtraukti kelis objektus

73 pav. 

Veiksmai

1. Spustelėkite New Object... funkcijų srityje.

2. Pasirinkite gydymo šabloną iš sąrašo Treatment Type.

3. Skirtuko Multiple Objects lape pasirinkite objektus iš sąrašo Objects arba spustelėkite
Select All, jei norite įtraukti visus objektus.

4.
Pasirinkite objekto lygiuotę: Patient Orientation arba Original Slice Orientation.
PASTABA: bendruoju atveju pakanka funkcijos Original Slice Orientation numatytosios
nuostatos, nebent norėtumėte objektą apibrėžti pagal pasirinktinai nustatytą padėtį.
 

5.
Spustelėkite OK, kad patvirtintumėte savo nustatymus ir įtrauktumėte naujus objektus į
funkcijų sritį.
Dabar galite kurti objektus vaizdų rodiniuose (žr. nuo 171 psl.).

PASTABA: skirtuko Multiple Objects lape pjūvių atstumas daugeliu atvejų nustatomas kaip
numatytasis vaizdo pjūvių atstumas. Tik smulkioms struktūroms, tokioms kaip nervai, priskiriamas
mažesnis pjūvio atstumas. Atskirų struktūrų numatytąsias pjūvio atstumo vertes galite peržiūrėti
skirtuko Single Objects lape (žr. 196 psl.).
 

Objektų įtraukimas
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13.3 Objektų kūrimas
Objektų kūrimas naudojant funkciją „Brush“

Objekto interpoliacijos supratimas

Jei žymės langelis Interpolation funkcijų srityje aktyvintas, vaizdo elemento informacija, įtraukta į
du negretimus ir matomus pjūvius, naudojant funkciją Brush interpoliuojama tarp dviejų pjūvių. 

① ③

②

74 pav. 

Nr. Komponentas

① Interpoliuota informacija

② Pjūvio pradžia

③ Pjūvio pabaiga

Interpoliacija atliekama tik rodinyje, kuriame pradėjote apibrėžti objektą. Jei perjungsite rodinį,
pvz., iš ašinio į sagitalinį, interpoliacija bus pasyvinta.
PASTABA: objektų kūrimas rekonstrukciniuose rodiniuose (kuriuose yra iš pradinių vaizdo pjūvių
rekonstruotų vaizdų) skiriasi nuo objektų kūrimo pradiniuose pjūviuose. Rekonstrukciniuose
rodiniuose naudojami interpoliuoti vaizdai, kurie gali būti ne tokie išsamūs, kaip tikėtasi (pvz.,
kraštai gali būti išblukę).
 

PASTABA: interpoliacija pavyksta geriausiai, kai apibrėžti pjūviai persikloja (žr. 171 psl.).
 

Kaip kurti objektus

Veiksmai

1. Iš sąrašo funkcijų srityje pasirinkite objektą.

2. Spustelėkite Brush.

3.
Teptuko dydžiui nustatyti naudokite slankiklio juostą Brush Size.
PASTABA: norėdami pamatyti apytikslį teptuko dydį, nuveskite pelės žymeklį į planavimo
sritį.
 

4. Pelės žymekliu apibrėžkite objektą vaizdo pjūvyje.

OBJEKTO KŪRIMAS
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Veiksmai

5.

Spustelėkite kitą vaizdo pjūvį ir apibrėžkite objektą antrajame pjūvyje.
Programinė įranga naudoja interpoliaciją kitų vaizdo pjūvių objektams rodinio skirtuko la-
pe rodyti ir 3D objektams bei 3D rodiniams kurti.
Maži ir (arba) siauri objektai turėtų būti kuriami smulkaus pjūvio skyros (žr. 183 psl.).

Objektas vaizdų rodiniuose

Paveikslėlyje toliau parodytas objektas ①, sukurtas naudojant funkciją Brush.

①

75 pav. 

Skirtuko „Overview“ lape patikrinkite, ar objektas, sukurtas naudojant funkciją „Brush“,
yra taisyklingas.

Pipetės naudojimas

Naudodami pipetės funkciją, galite sukurti arba pakoreguoti objektą pagal nustatytas pilkumo tono
intervalo vertes.

Veiksmai

1. Teptuko dydžiui nustatyti naudokite slankiklio juostą Brush Size.

2.

①
Spustelėkite pipetės piktogramą ①, kad ją aktyvintumėte, tuomet
spustelėkite tiesiog rodinyje.
Pikselių vertės pažymėtame teptuko apskritime (nustatytame pagal
teptuko dydį) skirtos leistinoms pikselių vertėms, naudojamoms api-
brėžiant struktūrą, nustatyti.

3.
Naudokite funkciją Brush objektui sukurti.
Velkant įrankį Brush apvedami tik tie pikseliai, kurių vertės atitinka nustatytą intervalą.

Objektų kūrimas
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Patarimai, kaip kurti siaurus objektus

Siaurus ir (arba) mažus objektus rekomenduojama kurti skirtuko 4 Views arba 8 Views lape, kur
galite apibrėžti objektą keliuose vienas po kito einančiuose pjūviuose, ir 3D objektą peržiūrėti
skirtuko Overview lape. 
Tuomet, jei reikia, galite pataisyti objektą skirtuko Overview arba 4 Views lape.
PASTABA: bendruoju atveju siauri ir (arba) maži objektai 3D rodinyje gali būti rodomi netiksliai.
 

OBJEKTO KŪRIMAS
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13.3.1 Objektų kūrimas naudojant funkciją „SmartBrush“

Bendroji informacija

SmartBrush yra vaizdo segmentavimo įrankis, kurį naudojant palengvinama struktūros
apibrėžimo funkcija, pvz., galima atskirti sveiką audinį nuo naviko. Pasirinkus sritį, kurioje norima
apibrėžti struktūrą, programinė įranga automatiškai užpildo sritis pilkumo tono verte, panašia į
pasirinktos srities. 
PASTABA: naudojant funkciją SmartBrush, kaip ir funkciją Brush, kuriant objektus atliekama
automatinė interpoliacija (žr. 171 psl.).
 

Kaip kurti objektus

Veiksmai

1. Iš sąrašo funkcijų srityje pasirinkite objektą.

2. Spustelėkite SmartBrush.

3. Keiskite dominančios srities mastelį, kad sumažintumėte algoritmo informacijos kiekį.

4.

Teptuko dydžiui nustatyti naudokite slankiklio juostą Brush Size.
Norėdami pamatyti apytikslį teptuko dydį, nuveskite pelės žymeklį į planavimo sritį.
PASTABA: funkcija SmartBrush bus efektyvesnė, jei naudosite mažesnio dydžio teptuką.
 

5. Spustelėkite sritį, kurioje norite apibrėžti struktūrą. Objekto dydis nustatomas pagal teptu-
ko dydį, nustatytą ankstesniu veiksmu.

6.
Laikykite nuspaudę kairįjį pelės mygtuką ir vilkite pelės žymeklį per segmentuotinas sritis.
Apibrėžta sritis priklauso nuo slenkstinės vertės nustatymo vaizde. Slenkstinės vertės in-
tervalas didėja didėjant vilkimo atstumui.

7. Jei reikia, pataisykite apibrėžtos struktūros kraštus, naudodami įrankius „Brush“ (žr. 171
psl.) ir „Eraser“ (žr. 198 psl.).

8.

Spustelėkite kitą vaizdo pjūvį ir naudokite įrankį SmartBrush objektui antrajame pjūvyje
segmentuoti.
Programinė įranga naudoja interpoliaciją kitų vaizdo pjūvių objektams rodinio skirtuko la-
pe rodyti ir 3D objektams bei 3D rodiniams kurti.
PASTABA: Maži ir (arba) siauri objektai turėtų būti kuriami smulkaus pjūvio skyros (žr.
183 psl.).
 

Skirtuko „Overview“ lape patikrinkite, ar objektas, sukurtas naudojant funkciją
„SmartBrush“, yra taisyklingas.

Objektų kūrimas
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13.3.2 Objektų kūrimas naudojant funkciją „SeedBrush“

Bendroji informacija

SeedBrush yra vaizdo segmentavimo įrankis, kuriuo, kaip ir įrankiu SmartBrush,
segmentuojamos panašių pilkumo tono verčių sritys pasirinktoje vietoje. Susegmentavę sritį
įrankiu SeedBrush, galite atlikti papildomų vaizdo pjūvių segmentavimą. 
PASTABA: segmentavimo sritis duomenų rinkinyje yra apribota srities, rodomos pavieniuose
rodiniuose (priklausomai nuo mastelio keitimo koeficiento) ir rodomų vaizdų rodinių skaičiaus
(pvz., skirtuko 4 Views arba 8 Views lape).
 

Prieš pradedant darbą

Prieš atliekant segmentavimą su SeedBrush, gali būti pravartu optimizuoti langų aplinką, jei
segmentuotinos srities pilkumo tono lygis yra toks pat kaip ir viso skenuoto vaizdo arba naudojami
prastos kokybės skenuoti vaizdai.

Veiksmai

1. Atverkite įrankio SeedBrush dialogo langą (žr. toliau) ir jame spustelėkite Win-
dowing mygtuką.

2. Koreguokite vaizdo ryškumą ir kontrastą, kad sritys, kurias norite apibrėžti, būtų aiškiai
pastebimos (žr. 175 psl.).

Įrankio „Seedbrush“ aktyvinimas

76 pav. 

Veiksmai

1. Iš sąrašo funkcijų srityje pasirinkite objektą.

2. Spustelėkite SeedBrush..., kad būtų atvertas dialogo langas SeedBrush.

OBJEKTO KŪRIMAS
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Kaip kurti objektus

Veiksmai

1. Spustelėkite Zoom mygtuką ir priartinkite segmentuotiną sritį.

2. Spustelėkite Pan and Recenter ir centruokite vaizdą.

3.
Teptuko dydžiui nustatyti naudokite slankiklio juostą Brush Size.
Norėdami pamatyti apytikslį teptuko dydį, nuveskite pelės žymeklį į planavimo sritį.

4.

Norėdami pažymėti sritis, kurias reikia įtraukti segmentuoti, spustelėkite mygtuką „Inclu-
de“ ir
• laikydami nuspaustą kairįjį pelės mygtuką nuveskite pelės žymeklį per vaizdo skiltį, ku-

rią norėtumėte įtraukti, arba
• spustelėkite vaizdo tašką.

5.

Norėdami pažymėti skiltis, kurios neturėtų būti apibrėžtos, spustelėkite mygtuką „Exclude“
ir
• laikydami nuspaustą kairįjį pelės mygtuką nuveskite pelės žymeklį per vaizdo skiltį, ku-

rios nenorėtumėte įtraukti, arba
• spustelėkite vaizdo tašką.

6.
Spustelėkite „Apply“.
Sritys, kurių pilkumo tono vertės panašios į pasirinktos srities vertes, užpildomos automa-
tiškai ir segmentuotas objektas rodomas vaizdų rodiniuose.

7. Jei reikia, pataisykite apibrėžtos struktūros kraštus, naudodami įrankius „Brush“ (žr. 171
psl.) ir „Eraser“ (žr. 198 psl.).

PASTABA: funkcijos SeedBrush rezultatai gali būti pagerinti paeiliui pridedant daugiau reikšmių
anksčiau aprašytais veiksmais.
 

To paties objekto apibrėžimas gretimuose pjūviuose

Veiksmai

1. Naudokite įrankių juostos Browse Slices mygtukus kitiems keturiems pjū-
viams pasirinkti.

2. Spustelėkite mygtuką „Apply“, kad nukopijuotumėte apibrėžtas rodomų pjūvių struktūras.

3. Norėdami apibrėžti kitas dominančias sritis, kartokite anksčiau aprašytą „Include“, „Exclu-
de“ ir „Apply“ procedūrą tiek, kiek reikės norimam rezultatui pasiekti.

Objekto tikrinimas

Skirtuko „Overview“ lape patikrinkite, ar objektas, sukurtas naudojant funkciją
„SeedBrush“, yra taisyklingas.

Objektų kūrimas
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13.4 Objektų kūrimas naudojant automatinį
segmentavimą

Automatinis segmentavimas naudojant atlasą

Bendroji informacija

Funkcijai Auto Segmentation naudojamas žiniomis pagrįstas segmentavimo būdas, kuriuo
identifikuojami organai ir kitos struktūros žmogaus kūne, paciento duomenų rinkinį lyginant su
atlaso duomenų rinkiniu (įtrauktu į iPlan), kuriame struktūros jau apibrėžtos.
Naudodama atlasą, programinė įranga randa tiesioginį paciento duomenų rinkinio ir atlaso
duomenų atitikimą ir visas atlase apibrėžtas struktūras perduoda į paciento duomenis.
Paciento duomenų rinkinio ir atlaso duomenų ryšys nėra griežta transformacija, atpažįstanti
anatominių struktūrų formos ir dydžio skirtumus. Tiksliau, atlaso rinkinys transformuojamas
lanksčiai tokiu būdu, kad duomenų rinkinių panašumas padidėja.

Reikalavimai

Funkcija Auto Segmentation gali būti naudojama, jei
• Dirbate su MR ir (arba) KT anatominiais vaizdais. Galimi šie metodai: MR T1 su kontrasto

medžiaga arba be jos ir MR T2 svertinė vertė.
• Segmentavimui atlikti pasirenkate objektą arba objektus, įtrauktus į programinės įrangos atlasą.

PASTABA: iPlan Stereotaxy didžiosios smegenys, pilkoji medžiaga ir baltoji medžiaga
prieinamos atlasu paremta Auto Segmentation.
 

PASTABA: geriausi rezultatai pasiekiami naudojant aukštos kokybės vaizdus (didelės skyros,
pasižyminčius dideliu audinių kontrastu ir dideliu tūriu).
 

MR vaizdų rinkiniai: submodalumas

MR vaizdų rinkinių funkcijai Auto Segmentation pagal atlasą naudojami skirtingi atlasai,
priklausomai nuo vaizdų rinkinio antrinio metodo. Pagal numatytąsias nuostatas programinė
įranga automatiškai nustato antrinį metodą atliekant segmentavimą. Jei segmentavimo rezultatai
netenkina, galite peržiūrėti antrinį metodą, jei reikia, rankiniu būdu pasirinkti kitokį antrinį metodą
skirtuko Plan Content (žr. 88 psl.) lape ir kartoti funkciją Auto Segmentation.

KT vaizdų rinkiniai

KT vaizdų rinkinių funkcijos „Auto Segmentation“ pagal atlasą naudojama kalibruota
„Hounsfield“ skalė. Taigi jei KT vaizdų rinkiniai nekalibruoti arba naudojami „DVT/Cone
Beam/XA“, rezultatai gali būti prasti.

Navikų apibrėžimas

Jei smegenyse yra navikas, rekomenduojama pirmiausia apibrėžti šią sritį, t. y. sukurti naviko
objektą prieš taikant funkciją Auto Segmentation. Pirmiausia apibrėžus naviko objektą, visos
vėliau segmentuotos struktūros naviko sritį atims. Taip sumažinama rizika, kad gautos
segmentuotos struktūros audinio klasifikavimas bus klaidingas.
Jei neapibrėšite naviko prieš taikydami funkciją Auto Segmentation, atliekant segmentavimą
navikas bus automatiškai ignoruojamas. Turėkite tai galvoje, jei ketinate atlikti tūrinę analizę.
PASTABA: klaidos, pasitaikiusios apibrėžiant naviką, atitinkamai plis į automatiškai segmentuotus
objektus.
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Atlaso struktūros

Toliau nurodomos struktūros, įtrauktos į programinės įrangos atlasą. Struktūrų prieinamumas
priklauso nuo pasirinkto gydymo šablono (žr. 170 psl.).

MR atlaso struktūros KT atlaso struktūros

„Brain“ (Smegenys):
„Cerebrum“ (Didžiosios smegenys)
„Gray matter“ (Pilkoji masė)
„White matter“ (Baltoji masė)
„Cerebellum“ (Smegenėlės)
„Brainstem“ (Smegenų kamienas)
• „Medulla oblongata“ (Pailgosios smege-

nys)
„Hypothalamus“ (Pogumburis)
• „Pineal gland“ (Kankorėžinė liauka)
• „Pituitary gland“ (Posmegeninė liauka)

„Ventricles“ (Skilveliai)
CFS (stuburo smegenų skystis)
„Cranial cavity“ (Kaukolės ertmė)
„Hippocampus, left“ (Hipokampas, kairy-
sis); „Hippocampus, right“ (hipokampas,
dešinysis)
„Thalamus, left“ (Gumburas, kairysis);
„Thalamus, right“ (gumburas, dešinysis)
„Caudatus, left“ (Uodegotasis branduolys,
kairysis); „Caudatus, right“ (uodegotasis
branduolys, dešinysis)
„Putamen, left“ (Kiautas, kairysis); „Puta-
men, right“ (kiautas, dešinysis)
„Capsula interna, left“ (Vidinė kapsulė, kai-
rioji); „Capsula interna, right“ (vidinė kapsu-
lė; dešinioji)
„Eye, left“ (Akis, kairioji); „Eye, right“ (akis,
dešinioji)
„Optic apparatus“ (Optinis aparatas):
• „Optic nerve, left“ (Optinis nervas, kairy-

sis); „Optic nerve, right“ (optinis nervas,
dešinysis)

• „Chiasm“ (Nervų kryžmė)
• „Optic tract, left“ (Optinis takas, kairysis);

„Optic tract, right“ (optinis takas, dešiny-
sis)

„Lens, left“ (Lęšiukas, kairysis); „Lens,
right“ (lęšiukas, dešinysis)
„Cochlea, left“ (Sraigė, kairioji); „Cochlea,
right“ (sraigė, dešinioji)
„Inner ear, left“ (Vidinė ausis, kairioji); „In-
ner ear, right“ (vidinė ausis, dešinioji)

„Carotis int. ROI, left“ (Vidinės miego arterijos Do-
minanti sritis, kairioji)
„Carotis int. ROI, right“ (Vidinės miego arterijos Do-
minanti sritis, dešinioji)
„Ethmoid bone“ (Etmoidinis kaulas)
„Frontal bone“ (Kaktikaulis)
„Mandible“ (Apatinis žandikaulis)
„Mandible Body, Left“ (Apatinio žandikaulio kūnas,
kairysis)
„Mandible Body, Right“ (Apatinio žandikaulio kū-
nas, dešinysis)
„Ramus Mandible, Left“ (Apatinio žandikaulio šaka,
kairioji)
„Ramus Mandible, Right“ (Apatinio žandikaulio ša-
ka, dešinioji)
„Maxilla“ (Viršutinis žandikaulis)
„Maxilla, Left“ (Viršutinis žandikaulis, kairysis)
„Maxilla, Right“ (Viršutinis žandikaulis, dešinysis)
„Le Fort I Template“ (Šablonas „Le Fort I“)
„Le Fort I Template, Left“ (Šablonas „Le Fort I“, kai-
rysis)
„Le Fort I Template, Right“ (Šablonas „Le Fort I“,
dešinysis)
„Le Fort III Template“ (Šablonas „Le Fort III“)
„Le Fort III-I Template“ (Šablonas „Le FortIII-I“)
„Nasal bone“ (Nosikaulis)
„Occipital bone“ (Okcipitalinis kaulas)
„Orbit, left“ (Akiduobė, kairioji)
„Orbit, right“ (Akiduobė, dešinioji)
„Orbital Cavity, Left“ (Akiduobės ertmė, kairioji)
„Orbital Cavity, Right“ (Akiduobės ertmė, dešinioji)
„Parietal bone, left“ (Momenkaulis, kairysis)
„Parietal bone, right“ (Momenkaulis, dešinysis)
„Sphenoid bone“ (Pleištikaulis)
„Temporal bone, left“ (Smilkinkaulis, kairysis)
„Temporal bone, right“ (Smilkinkaulis, dešinysis)
„Zygomatic bone, left“ (Skruostikaulis, kairysis)
„Zygomatic bone, right“ (Skruostikaulis, dešinysis)

Objektų kūrimas naudojant automatinį segmentavimą
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Segmentavimo taikymas ir tikrinimas

77 pav. 

Veiksmai

1. Iš sąrašo funkcijų srityje pasirinkite atlaso objektą.

2.
Spustelėkite Auto Segmentation..., kad būtų atvertas dialogo langas Auto Segmenta-
tion (viršuje).
Programinė įranga aktyvina automatinį segmentavimą ir seka eigą.

3. Baigę procedūrą patikrinkite, ar visi objektai vaizdų rodiniuose segmentuoti taisyklingai.

4. Spustelėkite mygtuką OK segmentavimui patvirtinti ir užverkite dialogo langą Auto Seg-
mentation. Segmentuoti objektai rodomi visuose planavimo srities vaizdų rodiniuose.

Atliekant segmentavimą pagal atlasą, galima neaptikti tinkamos tam tikros struktūros
formos. Dėl šios priežasties visi automatiškai segmentuoti objektai turi būti patikrinti
naudotojo.
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13.4.1 Automatinis segmentavimas naudojant funkciją „Band Thresholding“ (dirbant su
dominančia sritimi)

Bendroji informacija

Naudodami funkciją Auto Segmentation, galite nustatyti unikalias savo paciento anatomijos
struktūras, kurias galima lengvai atskirti pasirinktame vaizdų rinkinyje. Šią segmentavimo
procedūrą galima atlikti su objektais, kurie neįtraukti į atlasą. 

Funkcijos „Band Thresholding“ dialogo langas

78 pav. 

Funkcijos „Band Thresholding“ taikymas

Veiksmai

1. Iš sąrašo funkcijų srityje pasirinkite ne atlaso objektą.

2. Spustelėkite Auto Segmentation..., kad būtų atvertas dialogo langas Band Threshol-
ding.

3.

Dabar galite nustatyti trimatę dominančią sritį (ROI) vaizdų rodinyje, kad šioje srityje galė-
tumėte koreguoti vaizdo kontrastą.
Norėdami nustatyti dominančios srities formą, pasirinkite ROI Box arba ROI Ellipsoid iš-
skleidžiamajame sąraše Mask.

4. Pelės žymekliu nustatykite rėmelio padėtį ašiniame, vainikiniame arba sagitaliniame rodi-
nyje, kad jis apimtų segmentuotiną sritį.

5.

Išskleidžiamajame sąraše Maximal Fragment Number pasirinkite fragmentų, kuriuos rei-
kia aptikti ir segmentuoti, skaičių. Pavyzdžiui, jei pasirinksite vieną fragmentą, bus seg-
mentuojama didžiausia sujungta sritis.
Peržiūroje neatsižvelgiama į pasirinktą fragmentų skaičių. Patvirtinus nustatymus mygtu-
ku OK, skaičiuojant atsižvelgiama į fragmentų skaičių.
PASTABA: funkcija Maximal Fragment Number gali būti naudojama mažiems artefak-
tams slenkstiniuose objektuose pašalinti ir naudojamai atminčiai sumažinti.
 

6.

Nustatykite pilkumo tono vertes atvaizdavimo funkcijos rodinyje (apačioje dešinėje):
• tiesiog įvesdami vertes Right ir Left pateiktuose laukuose arba
• pelės žymekliu reguliuodami kairiosios vertės ir (arba) dešiniosios vertės slankiklius, kol

atitinkamuose laukuose bus rodomos reikiamos vertės.

Objektų kūrimas naudojant automatinį segmentavimą
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Veiksmai

7. Norėdami tiksliau nustatyti langų aplinką, įjunkite Zoom žymės langelį, kad galėtumėte ar-
tinti sritį tarp kairiosios ir dešiniosios slenkstinės vertės.

8.
Spustelėkite mygtuką OK, kad patvirtintumėte savo nustatymus ir aktyvintumėte segmen-
tavimą.
Segmentuoti objektai rodomi visuose planavimo srities vaizdų rodiniuose.

Pavyzdys. Kaip atlikti kraujagyslių segmentavimą

Tam tikriems objektams priskiriamos numatytosios segmentavimo slenkstinės vertės, šiuo atveju –
kraujagyslių segmentavimo. MR vaizdams taikoma minimali vertė, lygi 1 433, ir maksimali vertė,
lygi 2 252.

79 pav. 

Veiksmai

1. Išskleidžiamajame sąraše Mask pasirinkite Ellipsoid ROI. Įsitikinkite, kad dominančioje
srityje yra kraujagyslių, kurias norite segmentuoti.

2. Patikrinkite, ar numatytosios slenkstinės vertės paryškina kraujagysles. Priešingu atveju
pakoreguokite vertes.

3. Pasirinkite tinkamą Maximal Fragment Number, priklausomai nuo kraujagyslių, kurias
ketinate segmentuoti, ilgio ir pločio.

4. Spustelėkite OK (gerai).

Visos automatiškai segmentuotos kraujagyslės turi būti patikrintos naudotojo.

OBJEKTO KŪRIMAS
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13.4.2 Automatinis segmentavimas naudojant funkciją „Band Thresholding“ (dirbant su
šabloniniu objektu)

Bendroji informacija

Dialogo lange Band Thresholding segmentavimą taip pat galite atlikti šabloninio objekto (kito
segmentuoto objekto) nustatytoje srityje.
Pirmiausia turite sukurti šabloninį objektą, kuriuo nustatoma segmentavimo sritis. Tuomet galite
segmentuoti naują objektą toje nustatytoje srityje.

Kaip įtraukti objektus

Veiksmai

1.
Naudokite funkciją New Object... objektui (skirtuko Single Object lape) įtraukti į funkcijų
sritį.
Tai yra šabloninis objektas.

2.
Norėdami apytiksliai nustatyti segmentuotiną sritį, iš sąrašo funkcijų srityje pasirinkite ob-
jektą ir, naudodami funkciją Brush (žr. 171 psl.) arba SmartShaper (žr. 187 psl.), atlikite
segmentavimą.

3. Naudokite funkciją New Object... kitam tuščiam objektui į sąrašą funkcijų srityje įtraukti.

Funkcijos „Band Thresholding“ aktyvinimas

Veiksmai

1. Pasirinkite ką tik į funkcijų sritį įtrauktą tuščią objektą ir spustelėkite Auto Segmenta-
tion..., kad būtų atvertas dialogo langas Band Thresholding.

2. Išskleidžiamajame sąraše Mask pasirinkite jūsų sukurtą šabloninį objektą.

3.

Nustatykite pilkumo tono vertes atvaizdavimo funkcijos rodinyje (apačioje dešinėje):
• tiesiog įvesdami vertes Right ir Left pateiktuose laukuose arba
• pelės žymekliu reguliuodami kairiosios vertės ir (arba) dešiniosios vertės slankiklius, kol

atitinkamuose laukuose bus rodomos reikiamos vertės.

4. Norėdami tiksliau nustatyti langų aplinką, įjunkite Zoom žymės langelį, kad galėtumėte ar-
tinti sritį tarp kairiosios ir dešiniosios slenkstinės vertės.

5. Spustelėkite mygtuką OK, kad patvirtintumėte savo nustatymus ir aktyvintumėte segmen-
tavimą. Segmentuoti objektai rodomi visuose planavimo srities vaizdų rodiniuose.

Segmentavimo tikrinimas

Jei segmentavimas atliekamas naudojant funkciją „Band Thresholding“, gali būti nerasta
tinkamų tam tikros struktūros formų. Dėl šios priežasties visi automatiškai segmentuoti
objektai turi būti patikrinti naudotojo.

Objektų kūrimas naudojant automatinį segmentavimą
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13.5 Didelės skyros objektų kūrimas
Apžvalga

Bendroji informacija

Naudodamas iPlan, naudotojas gali kurti objektus, kurių skyra didesnė nei pasirinkto vaizdų
rinkinio skyra (t. y. objekto pjūvio atstumas yra mažesnis nei vaizdo pjūvio atstumas). Taip
lengviau apibrėžti mažus ir (arba) siaurus objektus, ypač rekonstrukciniuose rodiniuose, kurie yra
statmeni pradiniams vaizdų pjūviams.
Pavyzdžiui, didelės skyros objektų kūrimas gali praversti:
• Atliekant tikslų stereotaktinį planavimą, kai reikia objektų, sukurtų rekonstrukciniuose

rodiniuose
• Atliekant tūrinę analizę, kai svarbus tikslus skirtingų objektų palyginimas (žr. 185 psl.)
• Atliekant radiochirurgijos ar neurochirurgijos procedūras, kai būtinas tikslus klinikinio taikinio,

panašaus į rizikos organą, apibrėžimas

Kaip kurti didelės skyros objektus

Pirmiausia turite nustatyti tam tikrus nustatymus skirtuko Single Object lape, kuris atveriamas
spustelėjus mygtuką New Object... funkcijų srityje. Šie nustatymai aprašyti toliau.
Nustatę nustatymus, galite sukurti objektą, naudodamiesi anksčiau aprašytomis funkcijomis
(Brush, SmartBrush, Auto Segmentation ir kt.).

Ekrano maketas

①
②

80 pav. 
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Didelės skyros objektų nuostatų nustatymas

Nr. Nuostata Paaiškinimas

① Slice Dis-
tance

Pasirinkite atstumą tarp objekto pjūvių (pvz., 1 mm, 2 mm). Taip galite nus-
tatyti objekto skyrą, kad ji būtų didesnė nei pradinio vaizdų rinkinio atstumo.
PASTABA: pasirinktoji vertė yra apytikslė. Programinė įranga pasirenka arti-
miausią vertę, kuri padalija pradinio vaizdo pjūvio atstumą į vienodai išdės-
tytus antrinius pjūvius. Gautieji pjūvių atstumai nuo pasirinktojo nesiskirs
daugiau nei koeficiento 1,7 vertė. Taip pat jei vaizdų rinkinio pjūvių atstumai
skiriasi priklausomai nuo vaizdo pjūvio, objekto pjūvių atstumai irgi skirsis.
Tokiu atveju rodomas pjūvių atstumų diapazonas (minimali ir maksimali ver-
tės).
 

PASTABA: norėdami pamatyti vaizdų rinkinių pjūvių atstumų vertes, žr. skir-
tuką Plan Content.
 

② Object alig-
ned to 

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
• Patient Orientation: objekto pjūviai lygiuojami taip, kad būtų lygiagretūs

paciento standartinėms anatominėms ašims. Taip galima apibrėžti struk-
tūras tikruosiuose ašiniuose, vainikiniuose ir sagitaliniuose pjūviuose. Tai
galioja net vaizdų rinkiniams, nuskenuotiems pakreipiamuoju skeneriu, ar-
ba vaizdų rinkiniams, kuriuose koordinavimo sistema buvo iš anksto nus-
tatyta nustatant padėtį arba sujungiant vaizdus. Atitinkamai reikia atsiž-
velgti į pasirinktines padėtis. 

• Original Slice Orientation: objekto pjūviai lygiuojami su vaizdo pjūviais,
išskyrus papildomus antrinius pjūvius, kurie įterpiami priklausomai nuo
pasirinkto pjūvio atstumo (žr. pirmiau). Naudodami pradinės padėties ob-
jektus, galite apibrėžti ir peržiūrėti struktūras pradiniuose vaizdų pjūviuo-
se, gautuose skeneriu (jei naudojama atitinkama rodinio padėtis), neprik-
lausomai nuo tikrosios pjūvio padėties. 

PASTABA: paciento ir pjūvio padėtis gali būti ta pat arba kitokia, priklauso-
mai nuo situacijos (žr. 184 psl.).
 

PASTABA: dialogo lange pasirinktas pjūvių atstumas ir objekto lygiuotė atitiks vaizdų rinkinį,
kuriame objektas buvo pradėtas apibrėžti.
 

Objektai ir padėtis

Pradiniai vaizdų pjūviai nelygiuojami su paciento padėtimi, jei vaizdų rinkinys:
• nuskenuotas pakreipiamuoju skeneriu;
• sujungtas su kitu vaizdų rinkiniu;
• lokalizuotas;
• priskirtas pasirinktinei padėčiai (žr. 73 psl.).

PASTABA: jei objektas nesulygiuotas su paciento arba pradine pjūvio padėtimi, atitinkama
lygiuotė rodoma dialogo lango Properties skiltyje Align object to. Taip gali būti tais atvejais, kai
objektai sukuriami ne atliekant užduotį Object Creation arba jei sukūrus objektą buvo
koreguojama vaizdų rinkinio padėtis.
 

Didelės skyros objektų kūrimas
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Objektų palyginimas

Objekto vertės, pvz., tūris (pavaizduotas skirtuko Plan Content lape toliau), apskaičiuojamos
pagal objekto skyrą.

81 pav. 
Jei norėtumėte palyginti panašių objektų, sukurtų dviejuose skirtinguose vaizdų rinkiniuose,
statistiką, tų objektų skyros nustatymai (pjūvio atstumas ir objekto padėtis) turėtų būti tokie pat.
Kitaip rodomos vertės gali būti netinkamos lyginti.

Pjūvių atstumo keitimas

Jei pakeisite jau sukurto objekto pjūvių atstumą (atidarę dialogo langą „Properties“, žr.
195 psl.), objekto pjūvių atstumas bus atrinktas iš naujo. Dėl to gali pasikeisti objekto
forma ir (arba) tūris. Atlikę bet kokius keitimus, atidžiai apžiūrėkite objektą.

OBJEKTO KŪRIMAS
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13.5.1 Didelės skyros objektų tikrinimas

Bendroji informacija

Sukūrę didelės skyros objektą, galite jį peržiūrėti vaizdų rodiniuose Fine, kurių pjūvių atstumas
palyginamas su pasirinkto objekto pjūvių atstumu. Tokiu būdu galite slinkti per vaizdų pjūvius,
kurie yra arčiau vienas kito (t. y. didesnės skyros) nei standartiniuose rodiniuose.
Fine rodiniai veiksmingi tik jei objekto pjūvių atstumas mažesnis nei pradinio vaizdų rinkinio
atstumo pjūvių atstumas.
PASTABA: skirtuko „Overview“ lape patikrinkite, ar didelės skyros objektai taisyklingi.
 

Objektų peržiūra „Fine“ režimu

Veiksmai

1. Pasirinkite objektą, kurį norite peržiūrėti.

2. Skirtuko 4 Views arba 8 Views lape spustelėkite mygtuką View Orien-
tation, kad būtų rodomos padėties parinktys.

3.
Pasirinkite padėtį Axial Fine, Coronal Fine arba Sagittal Fine.
Rodinys atitinkamai atnaujinamas.

4. Slinkite per vaizdų rinkinį ir peržiūrėkite kiekvieną objekto pjūvį.

PASTABA: vaizdų rodiniuose Fine pjūvio atstumas atitinka pasirinkto objekto pjūvio atstumą. Jei
pasirinksite kitą objektą, rodinys Fine bus paremtas naujai pasirinktu objektu. Rodiniai Fine yra
pažymėti etiketėmis kiekvieno rodinio dešiniajame viršutiniame kampe.
 

PASTABA: objektų išsami informacija, kurią galima matyti režimu Fine, standartiniuose rodiniuose
gali būti nematoma. Atsižvelkite į tai peržiūrėdami didelės skyros objektus.
 

Didelės skyros objektų kūrimas
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13.6 Objektų koregavimas
Objektų keitimas naudojant funkciją „SmartShaper“

Bendroji informacija

Naudodami funkciją SmartShaper, galite rankiniu būdu keisti jau sukurto objekto formą arba
padėtį.

Kas yra „SmartShaper“?

SmartShaper yra patobulintas įrankis anatominių objektų trimatei deformacijai atlikti paciento
anatomijoje. Panašiai kaip segmentavimu pagal atlasą pritaikoma, kad atlaso duomenų rinkinys
tiktų paciento duomenų rinkiniui, SmartShaper ant objekto, kurį reikia pritaikyti, uždeda
nematomų valdymo taškų tinklelį. Tuomet, naudojant lanksčiąją deformaciją, valdymo taškų
tinklelis automatiškai pakoreguojamas.

„SmartShaper“ naudojimas

Galite interaktyviai paspausti arba patempti valdymo taškus, judindami koreguojamąjį teptuką per
objekto sritį. Deformavus tinklelį, deformuojamas ir atitinkamas objektas, nes jis sujungtas su
tinkleliu visomis trimis dimensijomis (ašine, vainikine ir sagitaline).
Taip pat galite naudoti įrankį SmartShaper traukdami už objekto. Tai veikia, nes teptukas
deformuoja erdvę, kurioje įdėtas objektas. Galima palyginti su paveikslėliu, nupieštu ant baliono.
Paspaudus arba patempus balioną, paveikslėlis ant baliono atitinkamai suspaudžiamas arba
išplečiamas.
PASTABA: įrankis SmartShaper skirtas tik mažiems kraštinių sričių pataisymams atlikti.
 

„SmartShaper“ naudojimas

Veiksmai

1. Iš sąrašo funkcijų srityje pasirinkite objektą ir spustelėkite SmartShaper.

2.

• Norėdami matyti rodomus objektus kaip kontūrą, įjunkite žymės langelį Contours.
• Koreguokite formuotuvo įrankio skersmenį, naudodami slankiklio juostą Brush Size.

Rekomenduojamas didesnis nei 3 mm skersmuo.
- Jei naudojate mažesnio dydžio teptuką, apskaičiuotas tinklelio taškų skaičius padidi-

namas ir taip padidinamas jautrumas.
- Jei naudojate didesnio dydžio teptuką, koregavimai tampa stambesni.

PASTABA: įrankis SmartShaper gali neveikti, kaip tikėtasi, naudojant mažų dydžių teptu-
kus. Mažus pakeitimus reikiamoje vietoje geriau atlikti įrankiais Brush ir Eraser.
 

3. Norėdami koreguoti objekto formą, nuveskite pelės žymeklį per
objektą, kad pakoreguotumėte jo išorinį kontūrą.

Skirtuko Overview lape patikrinkite, ar objektas, keistas naudojant funkciją „SmartShaper“,
yra taisyklingas.

OBJEKTO KŪRIMAS
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13.7 Sudėtingesnis objekto apdorojimas
Prieiga

Prieiga prie sudėtingesnių funkcijų

Veiksmai

1. Spustelėkite Advanced Manipulation... funkcijų srityje.

2.

Priklausomai nuo objekto apdorojimo, kurį norite atlikti, tipo, pasirinkite vieną iš šių skir-
tukų:
• Scaling (žr. 189 psl.)
• Logical Operations (žr. 191 psl.)
• Splitting (žr. 193 psl.)

PASTABA: padidinę objekto skyrą prieš atlikdami sudėtingesnį apdorojimą, sumažintumėte
prarandamos informacijos kiekį.
 

Objektų tikrinimas

Visi objektai, kurie buvo koreguojami naudojant funkciją „Advanced Manipulation...“, turi
būti patikrinti naudotojo.

Sudėtingesnis objekto apdorojimas
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13.7.1 Objektų skalės nustatymas

Bendroji informacija

Dialogo lange Scaling galite:
• Proporcingai padidinti arba sumažinti jau sukurtus objektus ir sukurti naują objektą iš pakeistos

formos objekto.
• Sukurti foninį objektą, kuris panašus į jau sukurtą pirminį objektą.

Skalės nustatymo dialogo langas

②

③

①

82 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Pirminių objektų sąrašas

② Pasirinktas pirminis objektas, iš kurio bus sukurtas pakeistos skalės objektas

③ Pakeistos skalės objekto peržiūra, priklausomai nuo atlikto objekto apdorojimo

PASTABA: dialogo lange Scaling galimos parinktys skiriasi priklausomai nuo to, ar mažinate,
didinate objektus, ar kuriate foninį objektą.
 

Objektų didinimas arba mažinimas

Veiksmai

1. Dialogo lango Scaling dalyje Choose Operation and Source Object pasirinkite Enlarge
Object arba Shrink Object. 

2. Pasirinkite objektą, kurio skalę norėtumėte nustatyti, iš pirminių objektų sąrašo.

3.

Skiltyje Adjust Parameters milimetrais nustatykite dydžius, kuriais objekto dydis turėtų
sumažėti arba padidėti.
Pagal numatytąsias nuostatas objekto dydis bus pakoreguotas proporcingai į kairę, deši-
nę, aukštyn ir žemyn. Norėdami pasyvinti šią nuostatą, spustelėkite atitinkamos padėties
proportional žymės langelį.
PASTABA: jei parametrų laukuose nustatysite vertes, kurios labai skiriasi viena nuo kitos,
ir taikysite funkciją Shrink, gautasis objektas gali atrodyti ne taip, kaip tikėjotės. Tačiau
objektas vis tiek bus taisyklingas.
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Veiksmai

4.

Lauke Object Name įrašykite pakeistos skalės objekto pavadinimą. Taip pat galite pasi-
rinkti iš anksto nustatytą struktūrą sąraše Structure Type.
PASTABA: pagal numatytąsias nuostatas naujas objektas pavadinamas pagal pirminio
objekto pavadinimą ir pasirinktą padėtį.
 

5. Spustelėkite norimą objekto spalvą.

6. Norėdami peržiūrėti skalės nustatymo veiksmą, spustelėkite peržiūros rodinį, esantį skir-
tuko lapo dešinėje.

7. Spustelėkite Generate pakeistos skalės objektui sukurti.

8.
Norėdami patvirtinti savo nustatymus ir užverti dialogo langą, spustelėkite Close.
Pakeistos skalės objektas rodomas sąrašo rodinyje, srityje Funkcijos.

Foninio objekto kūrimas

Veiksmai

1. Pasirinkite Create Wall iš skilties Choose Operation and Source Object dialogo lange
Scaling. 

2.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
• Spustelėkite Exterior, kad būtų rodomas foninis objektas už pirminio objekto ribų.
• Spustelėkite Centered, kad būtų rodoma pirminio objekto riba naujo foninio objekto

centre.
• Spustelėkite Interior, kad foninis objektas būtų rodomas pirminiame objekte.

3. Iš pirminių objektų sąrašo pasirinkite objektą, kurio foninį objektą norėtumėte sukurti.

4. Skiltyje Adjust Parameters nustatykite foninio objekto matmenis milimetrais.

5.

Lauke Object Name įrašykite foninio objekto pavadinimą. Taip pat galite pasirinkti iš
anksto nustatytą struktūrą sąraše Structure Type.
PASTABA: pagal numatytąsias nuostatas naujas objektas pavadinamas pagal pirminio
objekto pavadinimą.
 

6. Spustelėkite norimą objekto spalvą.

7. Norėdami peržiūrėti skalės nustatymo veiksmą, spustelėkite peržiūros rodinį, esantį skir-
tuko lapo dešinėje.

8. Spustelėkite Generate foniniam objektui sukurti.

9.
Norėdami patvirtinti savo nustatymus ir užverti dialogo langą, spustelėkite Close.
Pakeistos skalės objektas rodomas sąrašo rodinyje, funkcijų srityje.

Sudėtingesnis objekto apdorojimas
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13.7.2 Objektų suliejimas

Bendroji informacija

Dialogo lange Logical Operations galite sulieti du objektus ir sukurti naują objektą iš sulietųjų.

Dialogo langas „Logical Operations“

①

②

83 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Pasirinkti pirminiai objektai, iš kurių bus kuriamas naujas objektas.

② Naujo objekto peržiūra priklausomai nuo to, kaip buvo sulieti du pirminiai objektai.

Kaip sulieti objektus

Veiksmai

1. Laukuose First Operand ir Second Operand pasirinkite du objektus, pagal kuriuos turi
būti kuriamas naujas objektas.

2.

Pasirinkite norimą veiksmą iš šių parinkčių:
• Spustelėkite Union, jei norite kurti naują objektą iš dviejų sulietų objektų.
• Spustelėkite Intersection, jei norite kurti naują objektą iš dviejų objektų sankirtos.
• Spustelėkite Subtraction, jei norite kurti naują objektą, kuris yra antrojo objekto atimtis

(Second Operand) iš pirmojo objekto (First Operand).

3.

Lauke Object Name įrašykite naujo objekto pavadinimą. Taip pat galite pasirinkti iš anks-
to nustatytą struktūrą sąraše Structure Type.
PASTABA: pagal numatytąsias nuostatas naujas objektas pavadinamas pagal pasirinktą
veiksmą.
 

4. Spustelėkite norimą objekto spalvą.

5. Norėdami peržiūrėti suliejimo veiksmą, spustelėkite peržiūros rodinį, esantį skirtuko lapo
dešinėje.

6. Spustelėkite Generate naujam objektui sukurti.

7.
Norėdami patvirtinti savo nustatymus ir užverti dialogo langą, spustelėkite Close.
Naujas objektas rodomas sąrašo rodinyje, funkcijų srityje.

OBJEKTO KŪRIMAS
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PASTABA: Union, Intersection ir Subtraction rezultatai gali skirtis nuo pradinės objekto formos,
jei jie buvo segmentuojami skirtinguose pjūvių rinkiniuose ir (arba) buvo skirtingos skyros.
 

Sudėtingesnis objekto apdorojimas

192 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers.



13.7.3 Objektų perskyrimas

Bendroji informacija

Dialogo lange Splitting galite perskirti sukurtą objektą į dvi dalis. 

Dialogo langas „Splitting“

84 pav. 

Kaip perskirti objektus

Veiksmai

1. Sąraše Source Object pasirinkite objektą, kurį norite perskirti.

2.

Pasirinkite norimą perskyrimo padėtį kertančioje plokštumoje:
• Spustelėkite Min Area, norėdami laisvai nustatyti perskyrimo padėtį kertančioje plokštu-

moje taip, kad skerspjūvis būtų minimalus.
• Spustelėkite Axial, Coronal arba Sagittal, norėdami perskirti objektą pagal nustatytą pa-

dėtį.

3. Spustelėkite įrankių juostoje Object Splitter mygtuką Splitting skirtuko lape.

4. Spustelėkite norimą rodinį skirtuko lape.

5.

Pelės žymekliu vilkite kvadratėlį kertančiai plokštumai išilgai pasirinktos padėties nustatyti.
Taip pat įmanoma pakreipti plokštumą judinant pelės žymeklį aukščiau arba žemiau žalio
kvadratėlio.

6. Rodiniuose patikrinkite, ar objektai perskirti taisyklingai.

OBJEKTO KŪRIMAS
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Perskirtų objektų kūrimas

Jei jus tenkina, kaip perskirtas objektas, galite sukurti du naujus objektus, nurodomus mėlynos ir
gintaro spalvos langeliais:

Veiksmai

1. Lauke Object Name įrašykite pirmojo objekto pavadinimą.

2. Spustelėkite norimą objekto spalvą.

3.
Spustelėkite Generate Blue arba Generate Amber priklausomai nuo to, kokį objektą no-
rite sukurti.
Dabar šis objektas rodomas sąraše Source Object.

4. Kurdami antrąjį objektą kartokite 1–3 veiksmus.

5.
Norėdami patvirtinti savo nustatymus ir užverti dialogo langą, spustelėkite Close.
Nauji objektai rodomi sąrašo rodinyje, funkcijų srityje.

Sudėtingesnis objekto apdorojimas
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13.8 Objekto ypatybės
Apžvalga

Bendroji informacija

Kiekvienam objektui yra priskirta įvairių ypatybių, kurias nustatėte kurdami objektą, pvz., spalva,
pavadinimas, struktūros tipas ir t. t. Sukūrę objektą, galite, jei reikia, peržiūrėti ir koreguoti kai
kurias ypatybes atitinkamame dialogo lange Properties. Kitas ypatybes (pvz., objekto tūrį) galima
peržiūrėti skirtuko Plan Content lape.
PASTABA: kai kuriems objektams (pvz., Cerebrum) priskirtos specialios vizualizavimo parinktys,
jei esate paleidę Advanced 3D (žr. 93 psl.).
 

Objektų ypatybių prieiga

Norėdami atverti dialogo langą Properties, spustelėkite ypatybių piktogramą, esančią sąraše
šalia objekto, funkcijų srityje.

Dialogo langas „Properties“

85 pav. 
Pateikiama ši informacija:
• struktūros tipas (pvz., iš atlaso);
• objekto pavadinimas;
• objekto pjūvių atstumas ir lygiuotė: naudodamiesi šiais nustatymais, galite kurti didelės skyros

objektus, kai reikia tikslesnio kontūro;
• objekto spalva ir nepermatomumas;
• mygtukas Prepare for Export... skirtas tam tikriems objekto eksportavimo nustatymams

nustatyti (žr. 199 psl.).
Šių nustatymų išsamus aprašymas pateikiamas nuo 168 psl..

OBJEKTO KŪRIMAS
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Objekto ypatybės skirtuke „Plan Content“

①

②

86 pav. 
Pasirinkus objektą kairiojoje dialogo lango ① pusėje, jo savybės rodomos dešiniojoje dialogo
lango ② pusėje.
Pateikiama ši informacija:
• objekto pavadinimas;
• vaizdų rinkinys, kuriame sukurtas objektas;
• objekto tūris;
• objekto pjūvių atstumas;
• objekto pikselio dydis;
• tūrinio matavimo informacija: čia galite pasirinkti kitą vaizdų rinkinį, kad galėtumėte peržiūrėti

objekto, pagrįsto tuo vaizdų rinkiniu, tūrinio matavimo vertes;
• mygtukas Copy to Clipboard skirtuko Plan Content lapo apačioje: jis skirtas objekto

duomenims kopijuoti į „Windows“ mainų sritį, pvz., išoriniam failui perduoti.

Objekto forma ir tūris

Vertė „Volume“ skaičiuojama programinės įrangos „iPlan“, atsižvelgiant į vaizdo kokybę,
skyrą, pjūvio storį ir t. t. Ši vertė gali skirtis nuo tikrojo apibrėžto objekto tūrio. 

Objekto ypatybės
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13.9 Papildomos funkcijos
Papildomos objektų kūrimo parinktys

Funkcijos „Auto Fill“ naudojimas

Parinktys

Norėdami automatiškai užpildyti apsuptą erdvę, pvz., nubrėžę
apskritimą funkcijomis Brush, SmartBrush arba SeedBrush,
įjunkite žymės langelį Auto Fill.

Norėdami matyti apsuptą erdvę, apibrėžtą pagal teptuko dydį, iš-
junkite žymės langelį Auto Fill.

Funkcijos „Contours“ naudojimas

Parinktys

Norėdami matyti ir įrankį Brush/Eraser, ir bet kurį sukurtą ob-
jektą kaip kontūrą, įjunkite žymės langelį Contours.

Norėdami matyti ir įrankį Brush/Eraser, ir bet kuriuos sukurtus
objektus, užpildytus pasirinkta spalva, išjunkite žymės langelį
Contours.

PASTABA: ši funkcija galima tik naudojant Brush, Eraser, SmartBrush ir SeedBrush.
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Objektų trynimas

Naudodami funkciją Eraser, galite rankiniu būdu pašalinti informaciją iš sukurtų objektų.

Veiksmai

1. Spustelėkite Eraser. 

2.

①

Spustelėkite vaizdą ir, laikydami nuspaustą kairįjį pelės
mygtuką, veskite pelės žymeklį, kol norima vieta panaiki-
nama ①.

Kaip šalinti objektus

Veiksmai

1. Pasirinkite objektą iš sąrašo.

2. Spustelėkite Remove.

Papildomos funkcijos
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13.10 Objektų paruošimas eksportuoti
Objektų paruošimas

Bendroji informacija

Baigę objekto planavimą, galite paruošti objektus eksportuoti. Tai naudinga eksportuojant
objektus, skirtus naršyti arba naudoti su, pvz., iPlan RT Image.
Šio veiksmo reikia, jei:
• objektui nepriskirtas numatytasis pjūvių atstumas ir (arba) pradinė pjūvio padėtis;
• ketinate pasirinkti kitą vaizdų rinkinį, į kurį norite eksportuoti objektą.

Kaip paruošti objektus eksportuoti

Veiksmai

1. Spustelėkite ypatybių piktogramą šalia objekto sąraše, funkcijų srityje.

2.

Dialogo lange Properties spustelėkite Prepare for Export..., kad būtų atvertas dialogo
langas Export Prep.

3. Pasirinkite objektus, kuriuos norėtumėte eksportuoti į pasirinktą vaizdų rinkinį.
PASTABA: šia piktograma nurodoma, kad atitinkamo objekto tūris mažas ir objekto forma
gali gerokai pakisti eksportuojant.
 

4. Pasirinkite vaizdų rinkinį, kurį norėtumėte eksportuoti.

5. Spustelėkite OK pasirinkčiai patvirtinti.

Objektų tikrinimas

Patvirtinus pasirinktį mygtuku OK, nustatoma pradinė objekto pjūvio padėtis. Dėl to gali
pasikeisti objektų tūris ir (arba) forma. Atidžiai apžiūrėkite objektus vaizdų rodiniuose.

OBJEKTO KŪRIMAS
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Objektų paruošimas eksportuoti
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14 BOLD MRI MAPPING
14.1 Įvadas
Apžvalga

Kas yra BOLD MRI?

BOLD (angl. „Blood Oxygen Level Dependent“ – priklausomas nuo deguonies kiekio kraujyje) MRI
yra metodas, kuriuo parodoma padidėjusi kraujo tėkmė aktyviose smegenų srityse atliekant MRI
skenavimą. Pavyzdžiui, jums judinant pirštus, pirmiausia padidėja neuronų aktyvumas, tada –
kraujo tėkmė smegenų srityje, valdančioje smegenų motorikos sritį.
Padidėjus šiai tėkmei viršijamas faktinis deguonies poreikis. Dėl to padidėja kraujo su deguonimi
kiekis, palyginti su kraujo be deguonies kiekiu. Šis padidėjimas lemia nedidelį MRI signalo
stiprumo pokytį, palyginti su neaktyvios būsenos signalu.
Šį mažą MRI signalo pokytį galima užregistruoti naudojant itin greitus aido plokštuminio
vizualizavimo (EPI) metodus ir atvaizduoti aktyvias smegenų sritis.

Aktyvacijos atvaizdžių rekonstravimas

Funkcinis aktyvumas apskaičiuojamas statistiniu parametrų atvaizdavimo būdu, grindžiamu
bendruoju tiesiniu modeliu, pagal kurį projektavimo matrica nurodo statistinį modelį, į kurį įtrauktas
prognozavimo rinkinys arba aiškinamieji kintamieji. 
Projektavimo matrica yra svarbi priemonė hipotezėms apie tikėtinus BOLD MRI signalo pokyčius
kelti. Naudojant bendrąjį tiesinį modelį, statistinis modelis, nustatytas projektavimo matricoje,
palyginamas su išmatuotu laiku kiekviename erdvės elemente. Modelio ir duomenų palyginimas
išreiškiamas kiekvieno erdvės elemento vertėmis, kuriomis nurodoma, kaip gerai visas modelis
atitinka duomenis.
Jei erdvės elemento vertė viršija statistinę slenkstinę vertę, jis bus paryškintas tinkamu spalvų
kodavimu. Taikomi metodai ir algoritmai yra recenzuoti ir publikuoti.

BOLD MRI naudojimas

Planavimo užduotis BOLD MRI Mapping naudojama programoje iPlan:
• BOLD MRI eksperimento, grindžiamo BOLD duomenimis, įkeltais į gydymo planą, projektavimo

matricai nustatyti.
• 3D BOLD MRI objektams apskaičiuoti.

Šią programą naudokite, tik jei turite daug klinikinės patirties ir esate dirbę su BOLD MRI.
Jei reikia, kreipkitės pagalbos į savo radiologijos skyrių.

Dėl būdingo netikslumo, atsirandančio dėl statistinės analizės ir gautų MR EPI vaizdų
prastos kokybės, rezultatus reikėtų vertinti kaip parametrų informaciją, susijusią su
smegenų aktyvumu. BOLD MRI duomenų vaizdo apdorojimo rezultatai priklauso nuo
paciento bendradarbiavimo matuojant, duomenų tikslumo, vaizdų apdorojimo ir naudotojo
nustatymus. Turėkite omenyje, kad naudotojo nustatymai turi labai didelę įtaką rodomiems
parametrų rezultatams.

BOLD MRI MAPPING
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Tinkami duomenų rinkiniai

3D BOLD MRI objektus galima kurti tik iš anatominių duomenų (pvz., MR). Dėl to būtinai sujunkite
BOLD MRI duomenis su anatominiu vaizdų rinkiniu naudodami funkciją Image Fusion.
Norint gauti tinkamus duomenų rinkinius, anatominiai ir BOLD MRI duomenys turi būti to paties
paciento. Labai svarbu nekurti nenuoseklių duomenų rinkinių. Jei importuojate funkcinius
duomenis į jau egzistuojantį gydymo planą, jūsų aiškiai paklausiama, ar norėtumėte kurti naujo
paciento failą, ar importuojami duomenys gali būti sulieti su egzistuojančiu planu.

Prieš pradedant darbą

Veiksmai

1. Vadovaudamiesi „Brainlab“ skenavimo instrukcijomis, pateiktomis „Brainlab“ pagalbos tar-
nybos, gaukite BOLD MRI duomenis.

2. Importuokite BOLD MRI ir anatominių duomenų rinkinį (žr. 38 psl.).

3. Sujunkite (žr. 149 psl.) BOLD MRI duomenis ir kitus galimus vaizdų rinkinius, kad galėtu-
mėte suderinti anatominę ir funkcinę informaciją.

PASTABA: panašių į BOLD charakteristikų (pvz., perfuzijos laiko sekų) MR duomenys gali būti per
klaidą palaikomi tinkamu BOLD MRI tyrimu.
 

Įvadas
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14.1.1 BOLD MRI vaizdo apdorojimas

BOLD MRI kokybė

BOLD MRI duomenys grindžiami greitomis EPI MRI sekomis, kurios imlios makroskopiniam
magnetinio lauko nehomogeniškumui.
Šis nehomogeniškumas atsiranda dėl magnetinio poveikio skirtumų oro ir audinio sąlyčio vietoje,
pavyzdžiui, netoli klausos kanalų arba kaukolės pamato ertmių.
Gaunamus signalus gali paveikti signalo nutrūkimas ir geometriniai iškraipymai.

Aktyvacijos atvaizdžio kokybė

BOLD MRI apdorojimo rezultatai priklauso nuo:
• BOLD MRI kokybės (žr. pirmiau);
• funkcinės užduoties paradigmos atkuriamumo;
• paciento prisidėjimo atliekant užduotis;
• prieš apdorojimą nustatytų nustatymų, naudotų importuojant duomenis (glotninimas, judesio

pataisa);
• vidinių statistinių skaičiavimų.

Atsižvelgiant į skenerio konfigūraciją ir protokolus, BOLD MRI vaizduose gali būti
iškraipymų. BOLD MRI duomenų tinkamumą būtina palyginti su kitais anatominiais
duomenimis ir patvirtinti sujungiant vaizdus.

Atsižvelgiant į skenerio konfigūraciją ir sekos parametrus, kaktinės smegenų srities
vaizduose gali būti iškraipymų. BOLD MRI vaizdus galima sujungti į didesnės skyros
anatominių vaizdų rinkinius naudojant tam tikrą dominančią sritį planavimo užduotyje
„Image Fusion“ (žr. 149 psl.).

BOLD MRI duomenys yra netiesioginis neuronų aktyvumo matavimas, jautrus kūno
neneuroninio aktyvumo pokyčių įtakai. BOLD MRI matavimu parodomas deguonies lygis
kraujyje, tačiau ne tik smegenų srityse, bet ir smegenų venose. BOLD MRI duomenis
lyginant su anatominiais duomenimis, reikėtų atsižvelgti ir į šias sritis.

Atsižvelgiant į smegenų sritį, hemodinaminis atsakas gali skirtis ir taip gali būti
generuojamas skirtingas intensyvumas. Patikimai aiškinti BOLD MRI rezultatus galima tik
kruopščiai pasirinkus tinkamą analizės metodą ir parametrus. BOLD MRI parametrus,
naudotus apdorojant, reikia atitinkamai koreguoti prieš kiekvieną matavimą.

Judesio pataisos parametrai

Importuodami patikrinkite judesio pataisos parametrus, nes šiais parametrais perduodama svarbi
duomenų kokybės informacija. Jei pataisos vertės per didelės, duomenys gali būti negrįžtamai
sugadinti, dėl to iškraipomi BOLD MRI analizės rezultatai.

Smegenų aktyvumo atvaizdavimas

Per neurochirurgijos procedūras pirminė dominanti sritis yra smegenų motorikos sritys, susijusios
su smegenų naviku. Atkuriamą smegenų aktyvumą galima gauti naudojant tokias motorikos
paradigmas:
• barbenimą pirštais;
• kumščio atgniaužimą ir sugniaužimą;
• pėdų judinimą;
• liežuvio judinimą.

BOLD MRI yra jautrus judesiams. Taikykite tik funkcines užduotis, kurias atliekant
nejudinama galva.

BOLD MRI MAPPING

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers. 203



Turėkite omenyje, kad BOLD MRI duomenų vaizdo apdorojimo rezultatai priklauso nuo
paciento prisidėjimo matuojant, matavimo tikslumo, vaizdų apdorojimo ir naudotojo
nustatymų. Šie veiksniai reikšmingai veikia funkcinių dominančių sričių tikslumą.

Įvadas
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14.1.2 „BOLD MRI Mapping“ funkcijos

Pagrindinis ekranas

87 pav. 

Funkcijų apžvalga

Funkcija Paaiškinimas Žr.

Sąrašo laukas
Jūsų įkeltų funkcinių užduočių, aktyviųjų sričių aktyvacijos ir 3D
BOLD MRI objektų sąrašas. Čia galite keisti sąrašo elementų ma-
tomumą, spalvą ir ypatybes.

Psl. 63 psl.

Define Tasks Apibrėžiamos konkrečios funkcinės užduoties projektavimo matri-
ca, paremta per skenavimą įrašytais parametrais.

Psl. 207
psl.

Remove Ištrinama funkcinė užduotis, aktyvioji sritis arba pasirinktas sąrašo
3D objektas.

Psl. 219
psl.

Functional
Analysis

Spustelėkite ypatybių mygtuką analizės parinktims nusta-
tyti.

Psl. 207
psl.

Start BOLD
MRI Analysis Nustatytų užduočių BOLD MRI duomenų analizavimas. Psl. 209

psl.

Threshold Pakoreguojama apskaičiuotų BOLD MRI aktyvacijų slenkstinė
vertė.

Psl. 209
psl.

Create 3D Ob-
ject Sukuriamas 3D BOLD MRI objektas iš BOLD MRI duomenų. Psl. 216

psl.

Contours Rodomas nuspalvintas 3D BOLD MRI objektas arba tik jo kontū-
ras.

Psl. 218
psl.

BOLD MRI MAPPING
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14.2 BOLD MRI Mapping
BOLD MRI tyrimo pasirinkimas

Kaip pasirinkti tyrimą

Jei į jūsų gydymo planą importuotas daugiau nei vienas BOLD MRI, paleidus į BOLD MRI
Mapping atveriamas dialogo langas Studies. Čia galite pasirinkti BOLD MRI tyrimą, kuriame bus
atliekamas „BOLD MRI Mapping“.

88 pav. 

Veiksmai

1. Pasirinkite reikiamą BOLD MRI tyrimą.

2. Peržiūrėkite informaciją, rodomą dešiniojoje dialogo lango pusėje.

3.
Norėdami patvirtinti pasirinkimą ir uždaryti dialogo langą, spustelėkite OK.
Dabar galite nustatyti projektavimo matricą (žr. 207 psl.).

BOLD MRI duomenų tikrinimas

Atsižvelgiant į skenerio konfigūraciją ir protokolus, BOLD MRI vaizduose gali būti
iškraipymų. Kad įsitikintumėte, jog duomenys tinkami, palyginkite BOLD MRI vaizdus su
anatominiais duomenimis ir patikrinkite sujungdami vaizdus.

Sistemos pranešimai

Kad planuojant gydymą būtų naudojami tinkami duomenų rinkiniai, įkeliami BOLD MRI duomenys
turi būti to paties paciento kaip ir anatominiai duomenys. Jeigu bandote importuoti naujus
paciento, turinčio kitą vardą arba ID, DICOM duomenis, programinė įranga rodo įspėjamąjį
pranešimą.
• Jei pranešime spustelėsite Yes, vaizdai bus įkeliami į esamą gydymo planą. Šią parinktį

naudokite tik jei esate tikri, kad paciento duomenys yra to paties paciento.
• Jeigu spustelėsite No, pasirinkti duomenys nebus įkelti į planą.

BOLD MRI duomenų rinkinys ir anatominiai duomenys (pvz., MR ir KT vaizdai) turi būti to
paties paciento ir pažymėti tokiu pat paciento vardu arba ID. Sulieję BOLD MRI duomenų
rinkinius su kitų pacientų anatominių duomenų rinkiniais, gausite netinkamus rezultatus.

BOLD MRI Mapping
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14.2.1 Projektavimo matricos apibrėžimas

Bendroji informacija

Projektavimo matrica grindžiama skenuojant naudojamais parametrais. Skaitytuvo operatorius
nustato skaitytuvo BOLD MRI seką ir paradigmą.
Kai nuskaitoma, pacientas turi atlikti nustatytas funkcines užduotis (pvz., barbenti pirštu). Galima
naudoti duomenis, apimančius daugiau nei vieną užduotį viename tyrime, pvz., barbenimo pirštu
užduotį ir po to pėdų judinimą. Programinė įranga pateikia visų nustatytų funkcinių užduočių
sąrašą. Analizei gali būti pasirenkamos viena ar kelios iš šių užduočių.

Dialogo langas „Task Paradigm“

89 pav. 

Užduoties nustatymas

Veiksmai

1.
Spustelėkite Define Tasks funkcijų srityje.
Atveriamas dialogo langas Task Paradigm, jame galite nustatyti projektavimo matricos
nustatymus.

2. Spustelėkite Create new... ir lauke Task name įveskite pavadinimą (pvz., ranka).

3. Lauke Time to first task nuvilkite slankiklį skenogramų (mokomųjų), gaunamų prieš pir-
mąją užduotį, trukmei arba skaičiui nustatyti.

4. Lauke Task length nuvilkite slankiklį užduoties laikui sekundėmis arba skenavimų, su
kuriais buvo atliekama nurodyta užduotis, skaičiui nustatyti.

5. Lauke Rest length nuvilkite slankiklį laiko trukmei arba skenavimams, per kuriuos paci-
entas ilsėjosi, nustatyti.

6. Iš paletės pasirinkite funkcinės užduoties spalvą.

7.
Norėdami nustatyti Analysis Options, spustelėkite ypatybių mygtuką. Atveria-
mas dialogo langas Options.

BOLD MRI MAPPING
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Veiksmai

8. Pasirinkite vieną iš galimų parinkčių: Gamma Model, Gaussian Model arba None, ir
spustelėkite OK pasirinkimui patvirtinti.

9.
Dialogo lange Task Paradigm spustelėkite OK nustatymams patvirtinti.
Nauja užduotis įtraukiama į sąrašą Functional Tasks funkcijų srityje ir gali būti naudoja-
ma BOLD MRI analizei.

PASTABA: projektavimo matricos parametrus, įvedamus šiame dialogo lange, turi pateikti
radiologijos skyrius.
 

Parametrų rodinys

Įvesti parametrai rodomi diagramoje dialogo lange Task Paradigm. Dešinėje pateikiama
informacija apie naudotą skenavimo protokolą ir apie nustatymus prieš apdorojimą (glotninimas,
pjūvio trukmės pataisa, judesio pataisa).
Pjūvio trukmės pataisa sumažina artefaktų, atsirandančių dėl skirtingos pjūvio gavimo trukmės. Jei
norite naudoti šią parinktį, turite tinkamai apibrėžti pjūvio gavimo tvarką. Jei pjūvio gavimo tvarka
nežinoma, pjūvio trukmės pataisa nebus taikoma.
Jei pasirinkti užduočių parametrai neatitinka įkeltų BOLD MRI vaizdų sekos, parodomas įspėjimas.
Pavyzdyje, pateiktame 89 pav., „liežuvio“ užduotis buvo baigta, kaip nurodyta toliau.
• 0 skenavimo poslinkių, be paciento aktyvacijos.
• Per 8 skenavimų seriją (20 sekundžių) pacientui judinant liežuvį.
• Per 16 skenavimų seriją (40 sekundžių) nesant paciento aktyvacijos.

Jei funkcinė užduotis nebereikalinga, spustelėjus Remove ji naikinama iš sąrašo Task Selection.

Norint gauti tinkamą analizę, visa funkcinė paradigma turi būti nustatoma kaip funkcinės
užduotys. Naudotojas turi užtikrinti, kad pasirinkti nustatymai atitiktų esamus
eksperimentinius nustatymus.
Funkcinės paradigmos (nurodytų užduočių) ir išmatuotų laiko eilučių koreliacijos koeficientas
apskaičiuojamas remiantis visuotinai priimtu Pearsono metodu.
PASTABA: su BOLD MRI suderinamos tik blokinės funkcinės paradigmos. Įvykių paradigmos kol
kas nepalaikomos.
 

BOLD MRI Mapping
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14.2.2 BOLD MRI duomenų analizavimas

Bendroji informacija

Nustačius funkcines užduotis (žr. 207 psl.) galima pradėti duomenų analizę.

Duomenų analizės aktyvinimas

Veiksmas

Norėdami pradėti funkcinę visų nustatytų užduočių analizę, spustelėkite Start BOLD MRI Analy-
sis. 
Operacijos būseną nurodo funkcijų srities eigos juosta.

Rodomi rezultatai

Apskaičiuotas vaizdo apdorojimo rezultatas rodomas vaizdų rodiniuose pagal spalvą, priskirtą
kiekvienai užduočiai.

90 pav. 
Baigus analizę, vaizdų duomenų sritys, kuriose yra tinkamos informacijos apie signalą,
nuspalvinamos pagal aptikto signalo aktyvumo lygį ir spalvą, priskirtą atitinkamai užduočiai.

BOLD MRI slenkstinės vertės koregavimas

Galite naudoti funkcijų srities slankiklį Threshold nuspalvintos aktyvacijos srities diapazonui
koreguoti. 
Naudodami slankiklį Threshold galėsite išskirti aktyvintus pikselius (tuos, kurių aktyvacijos
tikimybė didesnė nei slenkstinė vertė) iš neaktyvintų pikselių. Virš slankiklio rodoma esama
klaidingų teigiamų aktyvacijų slenkstinė vertė ir tikimybės vertė (p vertė).

Parinktys

Vilkite slankiklį dešinėn, jei norite padidinti mažiausią signalo intensyvumą, kad būtų rodoma.
Rodoma aktyvacijos sritis atitinkamai sumažinama.
PASTABA: kuo didesnis signalo intensyvumas, tuo blyškesnė spalva.
 

Vilkite slankiklį kairėn, jei norite įtraukti sritis, kurių BOLD MRI signalo intensyvumas mažesnis.

BOLD MRI MAPPING
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Slenkstinė vertė, taikoma „BOLD MRI Mapping“, sėkmingai atlikus analizę yra numatytoji
slenkstinė vertė, kurios statistinis reikšmingumas p = 0,001. Tai tik siūloma slenkstinė
vertė. Prieš aiškindamas ir naudodamas duomenis, naudotojas turi įvertinti siūlomą vertę ir
koreguoti ją, jei reikia. Slenkstinė vertė turi didelę įtaką rodomam rezultatui.

BOLD MRI Mapping
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14.3 Laiko sekų rodinio skirtukas
Apžvalga

Bendroji informacija

Skirtukas Time Series View suteikia galimybę patikrinti BOLD MRI aktyvacijos signalo duomenis
norint:
• palengvinti tinkamą slenkstinės vertės koregavimą;
• įvertinti rodomas aktyvacijas;
• patikrinti rezultatus lyginant su tam tikra paradigma.

Be to, galite pasirinkti tam tikrą erdvės elementą vaizdų rinkinyje atitinkamam signalui rodyti per
laiko vienetą ir pavaizduoti diagramose, rodančiose judesio pataisos parametrus (jei buvo taikomi
importuojant) ir galimus sutapimus su judesio sukeltais artefaktais.

Ekrano maketas

③

④

①

②

91 pav. 

Nr. Rodinys Paaiškinimas

① 3D konfigūracijos rodi-
nys Konfigūruojamos įvairios rodinio parinktys (žr. 82 psl.).

② Rodinio pasirinkimo
nustatymas Pasirenkamas rodomas vaizdų rinkinys (žr. 276 psl.).

③ Time series view
Čia rodomoje funkcinėje užduotyje, pasirinktoje iš pateikto funk-
cijų sąrašo, gali būti pridedama informacijos, tokios kaip signalo
stiprio priklausomybė nuo laiko, judesio pataisa ir t. t.

④ Erdvės elementų pasi-
rinkimo rodinys

Čia galite pasirinkti erdvės elementą, pagal kurį bus sudaroma
laiko sekos diagrama.

BOLD MRI MAPPING
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Interpoliacijos nustatymai

Parinktys

Po pradinės funkcinės analizės (žr. 216 psl.) aktyvacijos sritis
erdvės elementų pasirinkimo rodinyje rodoma atsižvelgiant į
faktinį erdvės elementų pasiskirstymą, pavaizduotą čia.

Kad galėtumėte geriau vizualiai aiškinti rodomą informaciją,
pirmiausia spustelėkite rodyklės mygtuką erdvės elemento pa-
sirinkimo rodinyje, tuomet spustelėkite interpoliacijos piktogra-
mą.

Laiko sekų rodinio skirtukas
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14.3.1 Signalo rodinys

Bendroji informacija

Funkcinė sritis, pasirinkta funkcijų sąraše, rodinyje Time Series View rodoma perdengta ant laiko
planavimo juostos, apimančios atliktų skenavimų skaičių. Iš pradžių nepateikiama jokia kita
informacija.

Signalo rodinio aktyvinimas

Kad būtų rodoma signalo intensyvumo tam tikroje vietoje priklausomybė nuo laiko, turite pasirinkti
reikiamą erdvės elementą arba erdvės elementų rinkinį erdvės elementų pasirinkimo rodinyje.

Veiksmai

1. Pirmiausia spustelėkite rodyklės mygtuką erdvės elementų ro-
dinyje, tuomet spustelėkite Time Series Options piktogramą.

2.

Pasirinkite laiko sekos parinktį: Single Voxel, 3 x 3 Voxel, 5 x
5 Voxel.
PASTABA: pasirinkus 3 x 3 Voxel arba 5 x 5 Voxel, apskai-
čiuojama atitinkamo signalo vidutinė vertė. Taip gaunamas pa-
tikimesnis funkcinės aktyvacijos įvertinimas.
 

3. Įsitikinkite, kad aktyvinta (geltona) įrankių juostoje esanti pikto-
grama Select Timeseries.

4.

Erdvės elementų pasirinkimo rodinyje spustelėkite spalvotą
aktyvacijos sritį, simbolizuojančią pasirinktą funkcinę užduotį.
Geltonu rėmeliu nurodoma signalo rodinio sritis. Galite kore-
guoti rėmelį pelės žymekliu (rodomu kaip mėlynas kryžiukas).
PASTABA: didelio signalo intensyvumo sritys yra blyškios
spalvos.
 

Signalo rodinio diagrama

① ②

92 pav. 
Pasirinkus erdvės elementus, diagramoje balta spalva rodoma atitinkamo BOLD MRI signalo
intensyvumo (y ašis) priklausomybė nuo laiko (x ašis).
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Kuo signalas stipresnis už kiekvieną iš spalvotų juostų (t. y. didesnis pilkumo tono vertės lygis),
tuo didesnė tikimybė, kad jis nėra atsitiktinių artefaktų rezultatas.
Apskaičiuojamas ir parodomas pasirinktos erdvės elementų srities funkcinės užduoties ir laiko
sekos koreliacijos koeficientas ①.
Pasirinkto erdvės elemento x, y ir z koordinatės pateiktos ②.
Vidutinė reikšmė (diagramos apačioje, dešinėje) rodo pasirinktos srities tipą (vienas erdvės
elementas, 3 x 3 interpoliuotoji, 5 x 5 interpoliuotoji).

Dėl būdingo netikslumo, atsirandančio dėl statistinės analizės ir gautų MRI EPI vaizdų
prastos kokybės, rezultatus reikėtų vertinti kaip parametrų informaciją, susijusią su
smegenų aktyvumu.

Laiko sekų rodinio skirtukas
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14.3.2 Judesio pataisa

Bendroji informacija

Jei importuojant buvo taikoma judesio pataisa (žr. 42 psl.), laiko sekos rodinyje gali būti rodomi
atitinkami slinkimosi ir sukimosi parametrai.

Judesio pataisos informacijos aktyvinimas

Veiksmai

1. Spustelėkite piktogramą Motion Correction (ekrano viršuje, kairė-
je).

2. Pasirinkite judesio pataisos parinktį: None, Translation, Rotation.

Diagramos aiškinimas

Laiko sekos rodinio diagrama naujinama atsižvelgiant į paciento koordinačių sistemos x, y ir z
koordinačių kryptį.

93 pav. 
• Judesys R–L (iš dešinės į kairę) nurodomas raudona linija.
• Informacija A–P (iš viršaus į apačią) nurodoma žalia linija.
• Informacija H–F (nuo galvos iki kojų) nurodoma mėlyna linija.

Slinkimosi informacija nurodoma milimetrais. Sukimosi informacija nurodoma laipsniais.
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14.4 3D BOLD MRI objektai
Dominančios srities nustatymas

Bendroji informacija

Atlikę BOLD MRI analizę, galite sukurti trimatį BOLD MRI struktūros modelį ir jį eksportuoti, kad
būtų galima naudoti su „Brainlab“ žvalgymo programine įranga.

Dominančios srities funkcijos naudojimas

Prieš kurdami 3D objektą galite naudoti įrankių juostos funkciją Region of Interest, pavyzdžiui,
klaidingoms kraujagyslių aktyvacijoms pašalinti. Šią funkciją taip pat galima naudoti motorinės
aktyvacijos sritims atskirti.
PASTABA: funkcija Region of Interest sėkmingai atlikus BOLD MRI analizę aktyvinama
automatiškai. 
 

Kaip nustatyti dominančią sritį

94 pav. 

Veiksmai

1. Įrankių juostoje spustelėkite dominančios srities mygtuką, jei jis dar neaktyvin-
tas (geltonas).

2. Pelės žymekliu koreguokite geltono taškų rėmelio dydį ir padėtį vaizdų rodiniuose, kad jis
atsidurtų dominančioje srityje.

Kurdami 3D objektus iš funkcinių sričių įsitikinkite, kad svarbios aktyvacijos patenka į
dominančią sritį. Jei dominanti sritis išjungta, 3D objektui kurti bus naudojamos visos
esamos užduoties BOLD MRI sritys.

3D BOLD MRI objektai
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14.4.1 3D BOLD MRI objektų kūrimas

Prieš pradedant darbą

Kadangi anatominių vaizdų rinkinių (pvz., MR) duomenys yra didesnės skyros, 3D BOLD MRI
objektą galima kurti tik iš anatominių duomenų. Dėl to pasirūpinkite, kad BOLD MRI duomenys
būtų sujungti su anatominiu vaizdų rinkiniu (žr. 149 psl.), ir patikrinkite jungimo rezultatą 3D
struktūros tikslumui užtikrinti.
Norėdami sukurti BOLD MRI 3D objektą, pirmiausia turite:
• baigti susijusios funkcinės užduoties BOLD MRI analizę (žr. 209 psl.);
• nustatyti 3D objekto dominančią sritį funkcinės užduoties aktyvacijos srityje (žr. 216 psl.).

Kaip kurti 3D BOLD MRI objektus

Veiksmai

1. Iš sąrašo funkcijų srityje pasirinkite funkcinę užduotį.

2. Spustelėkite Create 3D Object, kad būtų atvertas dialogo langas Properties.

3. Lauke Name pataisykite objekto pavadinimą, jei reikia.

4. Sąraše Image Set pasirinkite sujungtą vaizdų rinkinį, su kuriuo turėtų būti susietas 3D
BOLD MRI objektas.

5.

Norėdami sukurti 3D objekto aktyviąją aktyvacijos sritį (nurodančią didžiausio signalo in-
tensyvumo sritį), pasirinkite Create Activation Hot Spot.
PASTABA: funkcine aktyviąja sritimi pažymimas didžiausios aktyvacijos erdvės elementas
tam tikros funkcinės užduoties tam tikroje dominančioje srityje. Taip naudotojui padedama
įvertinti gaunamas aktyvacijas, taip pat sutelkti dėmesį į aktyvacijos aktyviąsias sritis. Ak-
tyviosios sritys gali būti sukuriamos kuriant erdvės elemento objektą, tačiau tik tada, kai
nustatyta dominanti sritis.
 

6. Spustelėkite skirtuką Select Color ir pasirinkite 3D BOLD MRI objekto spalvą.

7.
Spustelėdami OK patvirtinkite nustatymus.
3D BOLD MRI objektas įtraukiamas į sąrašą funkcijų srityje ir rodomas planavimo srities
vaizdų rodiniuose.
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Rodomi 3D BOLD MRI objektai

95 pav. 

Eksportuojant į žvalgymo programinę įrangą gali pakisti BOLD MRI aktyviųjų sričių ir 3D
objektų spalva.

3D rodinio koregavimas

Parinktys

Jei norite matyti tik 3D objekto kontūrą, įjunkite jį spustelėdami funkcijų srities žymimąjį langelį
Contours.

Jei norite matyti 3D objektą, nuspalvintą pasirinkta spalva, spustelėkite žymimąjį langelį Con-
tours.

Funkcinės struktūros ir anatominiai duomenys

Anatominis didelės skyros MRI skenogramos regėjimo laukas gali būti kitoks nei BOLD
MRI duomenų. Atsižvelgiant į anatominių duomenų matmenis ir rastų aktyvacijos sričių
vietas, objektai anatominiame tūryje gali būti sukuriami tik iš dalies arba visiškai
nesukuriami.

BOLD MRI apdorojimo rezultatai turėtų būti atidžiai patikrinti ir patvirtinti tik tuomet, jei
esate tikri, kad jie atitinka jūsų žinomas anatomines sritis.

3D BOLD MRI objektai
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3D BOLD MRI objektų šalinimas

Veiksmai

1. Pasirinkite sąrašo 3D BOLD MRI objektą.

2. Spustelėkite Remove.
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3D BOLD MRI objektai
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15 SKAIDULŲ SEKIMAS
15.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Planavimo užduotis Fiber Tracking skirta skaidulų struktūroms sekti apibrėžtoje dominančioje
srityje remiantis difuziniais svoriniais MR vaizdais.
Fiber Tracking užduotis galima įkėlus į esamą gydymo planą DTI duomenų rinkinį.

Skaidulų sekimo pagrindai

Planavimo užduotis Fiber Tracking pagrįsta difuzijos anizotropijos matavimu smegenyse
naudojant difuzinius svorinius vaizdus (DTI duomenis), užfiksuotus keliomis kryptimis. 
Apskaičiuojama visos duomenų apimties vandens difuzijos kryptis išilgai potencialiai baltosios
masės skaidulų. Tai leidžia iPlan sekti skaidulų kryptį pasirinktoje dominančioje srityje ir rodyti
kryptį pagal spalvinį kodą (tam tikros spalvos nurodo tam tikrą kryptį).
Naudodami iPlan galite pasirinkti skaidulų pluoštus pradėdami dominančioje srityje, tada
konvertuoti skaidulų pluoštą į 3D objektą, kurį bus galima naudoti toliau planuojant.

Prieš pradedant darbą

3D skaidulų objektus galima kurti tik iš anatominių duomenų (pavyzdžiui, MR). Todėl būtinai
sujunkite DTI duomenis į anatominių vaizdų rinkinį naudodami funkciją Image Fusion.

Veiksmai

1. Gaukite DTI duomenis laikydamiesi „Brainlab“ skenavimo instrukcijų. Instrukcijas galite
gauti iš „Brainlab“ pagalbos tarnybos.

2. Importuokite DTI ir anatominių duomenų rinkinį (žr. 23 psl.).

3. Sujunkite vaizdo DTI duomenis ir kitus turimus vaizdų rinkinius (žr. 149 psl.), kad būtų su-
derinta anatominė ir funkcinė informacija.

Atsižvelgiant į skaitytuvo konfigūraciją ir protokolus, DTI vaizdai gali būti iškraipyti, todėl
bus netinkamai generuojamas ir išdėstomas 3D objektas. DTI duomenų teisingumas turi
būti palyginamas su kitais anatominiais duomenimis ir patvirtinamas atliekant vaizdų
sujungimą.

Kad būtų lengviau tinkamai sugeneruoti 3D objektą reikiamoje vietoje, sujunkite mažos
skyros B0 pjūvių rinkinį su anatominių pjūvių rinkiniu ir patikrinkite šį sujungimą rankiniu
būdu.
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15.1.1 Skaidulų sekimo funkcijos

Pagrindinis ekranas

96 pav. 

Funkcijų apžvalga

Funkcija Paaiškinimas Žr.

Sąrašo laukas
Išvardijamos dominančios sritys, skaidulų pluoštai ir 3D skai-
dulų objektai, kuriuos jūs pridėjote. Čia galite keisti sąrašo ele-
mentų matomumą, spalvą ir ypatybes.

Psl. 63 psl.

New ROI... Sukuriama dominanti sritis. Psl. 225
psl.

Remove Iš sąrašo panaikinama pasirinkta dominanti sritis, skaidulų
pluoštas arba 3D skaidulų objektas.

Psl. 232
psl.

FA Threshold Koreguojama minimali difuzijos vertė, į kurią atsižvelgiama se-
kant skaidulas.

Psl. 228
psl.

Minimum Length Koreguojamas minimalus sekamų skaidulų ilgis. Psl. 228
psl.

Track Pradedamos sekti skaidulos pagal nustatytus parametrus ir
esamoje dominančioje srityje.

Psl. 229
psl.

Exclude Pašalinamos tam tikros skaidulos iš matomų skaidulų, perei-
nančių per vieną ar daugiau matomų dominančių sričių (ROI).

Psl. 165
psl.

Create 3D Ob-
ject... Sukuriamas sekamų skaidulų 3D modelis. Psl. 231

psl.

Contours 3D skaidulų objektas rodomas nudažytas tam tikra spalva arba
tik kaip kontūras.

Psl. 232
psl.

Įvadas
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15.2 Skaidulų sekimo funkcijos naudojimas
DTI tyrimo pasirinkimas

Kaip pasirinkti tyrimą

Jeigu į jūsų gydymo planą importuotas daugiau nei vienas DTI tyrimas (pvz., jeigu importavote
tyrimą su šešiomis difuzijos kryptimis ir kitą tyrimą su dvylika krypčių), bus atvertas dialogo langas
DTI Study, kai pradėsite Fiber Tracking planavimo užduotį. Čia galite pasirinkti, kuriame DTI
tyrime sekti skaidulas.

97 pav. 

Veiksmai

1. Sąraše Available DTI Studies pasirinkite DTI tyrimą.

2. Peržiūrėkite informaciją, rodomą dešiniojoje dialogo lango pusėje.

3. Norėdami patvirtinti pasirinkimą ir uždaryti dialogo langą, spustelėkite OK.

DTI duomenų tikrinimas

Jeigu spustelėsite mygtuką „Abort“ po eigos juosta vykstant DTI importavimui, programinė
įranga gali ir toliau skaičiuoti difuzijos tenzorių. Tačiau dėl to difuzijos tenzorius gali būti
klaidingas. Tokiu atveju turite patikrinti difuzijos duomenis (pvz., vaizdų skaičių), kad
įsitikintumėte, jog importuoti visi reikiami duomenys.

Atsižvelgiant į skenerio konfigūraciją ir protokolus, DTI vaizdai gali būti iškraipyti.
Norėdami įsitikinti, kad duomenys teisingi, DTI vaizdus turite lyginti su anatominiais
duomenimis ir patikrinti atlikdami vaizdų sujungimą.

Sistemos pranešimai

Kad gydymui planuoti tikrai būtų naudojami tinkami duomenų rinkiniai, visi įkeliami DTI duomenys
turi būti to paties paciento kaip ir anatominiai duomenys. Jeigu bandote importuoti naujus
paciento, turinčio kitą vardą arba ID, DICOM duomenis, programinė įranga rodo įspėjamąjį
pranešimą.
• Jeigu spustelėsite Yes, vaizdai bus įkelti į esamą gydymo planą. Naudokite šią parinktį tik jeigu

esate tikri, jog DTI paciento duomenys yra to paties paciento, kurio duomenis jau įkėlėte.
• Jeigu spustelėsite No, pasirinkti duomenys nebus įkelti į planą.

SKAIDULŲ SEKIMAS
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DTI duomenų rinkinys ir anatominiai duomenys (pvz., MR ir KT vaizdai) turi būti to paties
paciento ir pažymėti tuo pačiu paciento vardu ir ID. Suliejant DTI duomenų rinkinius su
skirtingų pacientų anatominiais duomenų rinkiniais bus gaunami klaidingi rezultatai.

Skaidulų sekimo funkcijos naudojimas
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15.2.1 Sekimo dominančios srities nustatymas

Kaip sekti skaidulas

Programinė įranga atkuria skaidulų pluoštus sekdama vietinės difuzijos kryptį. Sujungus tam tikrą
skaičių taškų, skaidula atkuriama kaip linija. Programinė įranga pradeda nuo jūsų apibrėžtos
dominančios srities (ROI) ir sujungia difuzijos sritis su analogiškomis FA vertėmis.

Aprašas

Kad galėtumėte sukurti skaidulų struktūras savo gydymo plane, pirmiausia turite nustatyti pradinę
dominančią sritį pasirinktame vaizdų rinkinyje. Kai nustatote dominančią sritį, visos skaidulos,
einančios per šią sritį, bus įtrauktos į skaidulų pluoštą.
Galite vienu metu sukurti ir naudoti keletą dominančių sričių. Pavyzdžiui, vieną dominančią sritį
pasirinkus motorinėje srityje, o kitą – smegenų kamiene, prie šių sričių galės prisijungti ir bus
rodomi baltosios masės traktai (pvz., piramidinis traktas).
PASTABA: kai nustatote dominančią sritį, ji naudojama skaiduloms sekti, tik jeigu ji sąrašo
rodinyje nustatyta kaip matoma (žr. 62 psl.).
 

Dominančios srities apibrėžimo aktyvinimas

Veiksmai

1. Funkcijų srityje spustelėkite New ROI ..., kad būtų atvertas dialogo langas ROI Proper-
ties.

2.

Dabar galite rinktis kurti vieną iš trijų skirtingų tipų objektų. Dialogo lange ROI Properties
pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
• Manual 3D Object (numatytoji nuostata, žr. 225 psl.);
• Existing 3D Object (žr. 226 psl.);
• Cubic Box (žr. 227 psl.).

Neautomatinio 3D objekto nustatymas

Naudodami šią parinktį galite nustatyti dominančią sritį neautomatiškai sukurdami objektą vaizdų
rinkinyje.

98 pav. 
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Veiksmai

1. Įveskite dominančios srities pavadinimą laukelyje Name.

2. Laukelyje Region of Interest (ROI) pasirinkite Manual 3D Object.

3.

Srityje Properties:
• Iš spalvų paletės pasirinkite objekto spalvą.
• Naudodami funkcijas Brush (žr. 171 psl.) ir Eraser (žr. 198 psl.) patys nupieškite objek-

tą ant vaizdo duomenų, pateiktų vaizdų rodinyje.
• Jeigu reikia, aktyvinkite arba pasyvinkite žymimuosius langelius Auto Fill (žr. 197 psl.)

ir Contours (žr. 197 psl.).

4. Spustelėkite OK, kad įtrauktumėte dominančią sritį į sąrašą funkcijų srityje.

Esamo 3D objekto pasirinkimas

Naudodami šią parinktį galite nustatyti dominančią sritį remdamiesi objektais, sukurtais naudojant
planavimo užduotį Object Creation (žr. 165 psl.).

99 pav. 

Veiksmai

1. Įveskite dominančios srities pavadinimą laukelyje Name.

2. Laukelyje Region of Interest (ROI) pasirinkite Existing 3D Object.

3.

Srityje Properties:
• Iš spalvų paletės pasirinkite objekto spalvą.
• Sąraše pasirinkite anatominę struktūrą, kuri bus naudojama kaip dominančios srities

pagrindas, pvz., naviko arba BOLD MRI aktyvinimas.
• Laukelio Enlarge Object by rodyklių mygtukais nustatykite arba įveskite vertę, nuro-

dančią anatominės struktūros ribas, kurios bus naudojamos objekto dydžiui nustatyti.

4. Spustelėkite Generate, kad sukurtumėte objekto peržiūrą.

5. Spustelėkite OK, kad įtrauktumėte dominančią sritį į sąrašą funkcijų srityje.

Skaidulų sekimo funkcijos naudojimas
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Kubinės dominančios srities nustatymas

Ši parinktis suteikia galimybę nustatyti dominančią sritį apribojant reikiamą sritį kubo formos
rėmeliu.

100 pav. 

Veiksmai

1. Įveskite dominančios srities pavadinimą laukelyje Name.

2. Laukelyje Region of Interest (ROI) pasirinkite Cubic Box.

3. Srityje Properties iš spalvų paletės pasirinkite objekto spalvą.

4. Vaizdų rodiniuose pelės žymekliu pasirinkite dominančios srities (rodomos rėmeliu) padėtį
ir keiskite jos dydį, kol bus uždengta skaiduloms sekti skirta sritis.

5. Spustelėkite OK, kad įtrauktumėte dominančią sritį į sąrašą funkcijų srityje.

Tolesni veiksmai

Apibrėžę dominančią sritį galite:
• Koreguoti sekimo parametrus (jeigu reikia, žr. 228 psl.).
• Pradėti sekti skaidulas (žr. 229 psl.).

SKAIDULŲ SEKIMAS
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15.2.2 Sekimo parametrų koregavimas

Bendroji informacija

Prieš sekdami skaidulas nustatytoje dominančioje srityje, galite peržiūrėti ir pakoreguoti skaidulų
sekimo parametrus (jeigu reikia), kad skaidulos vaizdų rinkinyje būtų sekamos optimaliai.

FA slenkstinės vertės nustatymas

FA slenkstinė vertė yra minimali difuzijos vertė, į kurią bus atsižvelgiama sekant skaidulas.
Atsižvelgiant į DTI duomenis, kurie buvo importuoti į gydymo planą, šią nuostatą gali tekti
pakoreguoti.
• Pasirinkus mažesnę slenkstinę vertę bus galima sekti mažesnes ir mažiau svarbias skaidulas.
• Pasirinkus didesnę slenkstinę vertę sumažės trikdžių ir bus rodomos ryškesnės skaidulos.

Veiksmas

Vilkdami slankiklio juostą FA Threshold funkcijų srityje nustatykite reikiamą ribinės vertės lygį. 
PASTABA: ribinės vertės lygis rodomas virš slankiklio juostos. Numatytoji nuostata yra 0,3.
 

Minimalaus ilgio koregavimas

Veiksmas

Vilkdami slankiklio juostą Minimum Length funkcijų srityje milimetrais nustatykite sekamų skai-
dulų minimalų ilgį. 
PASTABA: ilgis rodomas virš slankiklio juostos. Numatytoji nuostata yra 80 mm.
 

Skaidulų sekimo funkcijos naudojimas
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15.2.3 Skaidulų sekimas

Bendroji informacija

Naudojant funkciją Start Tracking programinė įranga gali sekti visas skaidulas, kurios kerta
aktyvias dominančias sritis ir atitinka nustatytus kriterijus (FA Threshold ir Minimum Length). Ši
funkcija įjungta, kai matoma viena ar daugiau dominančių sričių. 

Skaidulų sekimo aktyvinimas

Veiksmai

1. Pasirinkite dominančią sritį iš sąrašo funkcijų srityje.

2.
Norėdami sekti skaidulas, spustelėkite Start Tracking.
Kai procesas baigtas, programinė įranga rodo skaidulas skirtingomis spalvomis pagal di-
fuzijos kryptį, o skaidulų pluoštas įtraukiamas į sąrašą funkcijų srityje.

Rodomos skaidulos

101 pav. 

Skaidulos spalva Difuzijos kryptis

Raudona Iš kairės į dešinę

Žalia Iš priekio į galą

Mėlyna Nuo galvos link kojų

PASTABA: atsižvelgiant į vaizdo kampą, skaidulų kodavimas spalvomis gali skirtis nuo anksčiau
nurodytųjų.
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Skaidulų pluoštų matomumas

Parinktys

Atmerktos akies piktograma šalia skaidulų pluošto funkcijų srities sąraše reiškia, kad
skaidulų pluoštas matomas.
Norėdami paslėpti skaidulų pluoštą, spustelėkite akies simbolį.

Užmerktos akies piktograma reiškia, kad skaidulų pluoštas paslėptas.
Norėdami rodyti skaidulų pluoštą, vėl spustelėkite akies simbolį.

Langų aplinkos nustatymai

Galite bet kuriuo metu koreguoti rodomų vaizdų langų aplinkos nustatymus įrankių juostos
mygtukais Windowing (žr. 288 psl.) arba Advanced Windowing (žr. 289 psl.). Kadangi langų
aplinka susijusi tik su matomomis ribinėmis vertėmis, šių nustatymų keitimas neturi įtakos skaidulų
sekimo skaičiavimams.

Skaidulų sekimo rezultatai

Skaidulų sekimo rezultatas grindžiamas difuzijos tenzorių vaizdų skaičiavimais. „iPlan“
rodo tik santykinę vietinės anizotropijos, susijusios su skaidulų struktūromis smegenų
baltojoje masėje, išraišką.

Originaliai difuzijos informacijai iš skenerio gali turėti įtakos naviko tipas, dydis ir vieta.
Jeigu yra edema, anizotropinė informacija gali dingti arba būti iškraipyta.

Sekimo algoritmas seka skaidulas, kurios atitinka esamas ribinės vertės ir minimalaus ilgio
nustatymus (žr. 228 psl.). Jeigu šie nustatymai per dideli arba per maži, sekamos skaidulos
gali skirtis nuo realios anatominės struktūros. Gautų skaidulų rezultatų niekada nereikia
vertinti kaip absoliučių anatominių struktūrų perteikimo, greičiau – kaip vietinės difuzijos,
einančios per pasirinktą dominančią sritį, atvaizdavimą. Daugiau informacijos pateikiama
skenavimo instrukcijose, jas galima įsigyti iš „Brainlab“ pagalbos tarnybos.

Skaidulų sekimo funkcijos naudojimas
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15.3 3D skaidulų objektai
3D skaidulų objektų kūrimas

Bendroji informacija

Kai skaidulų sekimas baigtas, galite kurti trimatį skaidulų pluošto modelį, kurį galėsite eksportuoti į
„Brainlab“ naršymo programinę įrangą.

Prieš pradedant darbą

Kadangi anatominių vaizdų rinkiniai (pvz., MR) pateikia didesnės skyros duomenis, 3D skaidulų
objektas gali būti kuriamas tik iš anatominių duomenų. Todėl būtinai sujunkite DTI duomenis su
anatominių vaizdų rinkiniu (žr. 149 psl.) ir patikrinkite sujungimo rezultatus, kad įsitikintumėte, jog
3D objektas tikslus.

3D objekto kūrimas

Veiksmai

1. Pasirinkite skaidulų pluoštą iš sąrašo funkcijų srityje.

2. Spustelėkite Create 3D Object..., kad būtų atvertas dialogo langas Properties (žr. 63
psl.).

3. Lauke Name įrašykite pirmojo 3D skaidulų objekto pavadinimą.

4. Iš sąrašo Image Set pasirinkite sujungtų vaizdų rinkinį, su kuriuo turi būti susietas 3D
skaidulų objektas.

5. Spragtelkite skirtuką Select color ir pasirinkite 3D skaidulų objekto spalvą.

6. Slankiklio juosta Opacity nustatykite, kokio neskaidrumo 3D skaidulų objektas turi būti ro-
domas 3D vaizdų rodiniuose.

7.
Spustelėdami OK patvirtinkite nustatymus.
3D skaidulų objektas įtraukiamas į sąrašą funkcijų srityje ir rodomas planavimo srities
vaizdų rodiniuose.

PASTABA: galite sekti skirtingus skaidulų pluoštus ir sukurti tiek 3D skaidulų objektų, kiek reikia
jūsų gydymo planui.
 

Skaidulų objektai ir anatominiai duomenys

Atsižvelgiant į anatominių duomenų matmenis ir sekamų skaidulų vietą, šiuose pjūvių
rinkiniuose sugeneruoti 3D skaidulų objektai gali būti sukurti tik iš dalies arba išvis
nesukurti. Jeigu sekamos skaidulos yra srityse, kurias anatominių pjūvių rinkinys apima
nevisiškai, rodomas atitinkamas įspėjamasis pranešimas. Jeigu jokių skaidulų anatominių
duomenų rinkinyje negalima konvertuoti į 3D objektą, programinė įranga rodo įspėjimą ir
3D objekto generavimas nutraukiamas.
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3D skaidulų objekto pavyzdys

Toliau paveikslėlyje pateiktas piramidinio trakto 3D skaidulų objekto pavyzdys.

102 pav. 

3D rodinio koregavimas

Parinktys

Norėdami rodyti 3D objektą tik kaip kontūrą, spustelėkite funkcijų srities žymimąjį langelį Con-
tours, kad jį aktyvintumėte.

Norėdami rodyti 3D objektą nuspalvintą pasirinkta spalva, spustelėkite žymimąjį langelį Con-
tours, kad jį pasyvintumėte.

3D skaidulų objektų pašalinimas

Veiksmai

1. Pasirinkite 3D skaidulų objektą iš sąrašo.

2. Spustelėkite Remove.

3D skaidulų objektai
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16 STEREOTAKTINIS
PLANAVIMAS

16.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Naudodamiesi funkcija Stereotactic Planning, galite:
• nuskenuotuose vaizduose planuoti galimus chirurginių instrumentų kelius;
• suplanuotai trajektorijai apskaičiuoti stereotaktinio lanko nuostatas.

STEREOTAKTINIS PLANAVIMAS
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16.1.1 Stereotaktinio planavimo funkcijos

Pagrindinis ekranas

103 pav. 

Funkcijų apžvalga

Funkcija Paaiškinimas Žr.

Sąrašo laukas Vardijamos į vaizdų rinkinį įtrauktos trajektorijos. Šiame lauke
galima keisti trajektorijų matomumą, spalvą ir savybes. Psl. 63 psl.

New Trajectory... Prie vaizdų rinkinio pridedama trajektorija. Psl. 236
psl.

Remove Iš vaizdų rinkinio pašalinama trajektorija. Psl. 249
psl.

Duplicate Padauginama esama trajektorija. Psl. 237
psl.

Parallel... Sukuriama esamai trajektorijai lygiagreti trajektorija. Psl. 238
psl.

Target Padedamas arba nustatomas trajektorijos tikslinis taškas. Psl. 236
psl.

Entry Padedamas arba nustatomas trajektorijos įėjimo taškas. Psl. 236
psl.

Stereotactic Refe-
rence

Jei plane įmanomos kelios stereotaktinės lokalizacijos, pasi-
renkamas naudoti lokalizuotų vaizdų rinkinys.

Psl. 239
psl.

Arc Settings... Tikrinamos ir keičiamos įvairios lanko nuostatos. Psl. 239
psl.

AC / PC Coordina-
tes...

Pagal pasirinkto taško koordinates nustatoma tikslinio ir įėjimo
taškų padėtis.

Psl. 241
psl.

Atlas... Atlaso vaizde ir atitinkamuose paciento vaizduose patikrinama
suplanuota trajektorija.

Psl. 243
psl.

Įvadas
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Funkcija Paaiškinimas Žr.

Display AC / PC
Points

Jei pasirinktas vaizdų rinkinys yra lokalizuotas pagal AC / PC
arba sujungtas su pagal AC / PC lokalizuotu vaizdu, rodomi
AC ir PC taškai.

Psl. 249
psl.
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16.2 Trajektorijų kūrimas
Naujų trajektorijų įtraukimas ir padėties nustatymas

Trajektorijų įtraukimas

Veiksmai

1. Spustelėkite New Trajectory..., kad būtų atvertas dialogo langas Properties (žr. 63 psl.).

2.
Lauke Name įveskite trajektorijos pavadinimą.
PASTABA: jei trajektorijai nesuteiksite pavadinimo, ji bus įtraukta į sąrašą kaip Trajectory
ir pažymėta eilės numeriu.
 

3. Lauke Diameter nurodykite trajektorijos skersmenį (milimetrais).

4. Pasirinkite trajektorijos spalvą.

5. Spustelėkite OK nustatymams patvirtinti ir trajektorijai į sąrašą funkcijų srityje įtraukti.

Pavadinimo trajektorijoms suteikimas

Kiekvienai trajektorijai duokite unikalų pavadinimą, kad ją būtų galima aiškiai atpažinti.

Trajektorijų padėties nustatymas

Veiksmai

1. Pasirinkite trajektoriją iš sąrašo funkcijų srityje.

2.
Spustelėkite mygtuką Target, paskui spustelėkite ant vaizdo tiksliniam taškui padėti.
Tikslinis taškas vaizde rodomas kaip kryžiukas.

3.

Spustelėkite mygtuką Entry, paskui spustelėkite ant vaizdo įėjimo taškui padėti.
Vaizde įėjimo taškas rodomas kaip apskritimas ir trajektorija nuo įėjimo taško iki tikslinio
taško.
Rodomų trajektorijų pavyzdžių pateikiama 250 psl..
PASTABA: 3D vaizduose taškus galima dėti ir ant 3D struktūrų paviršiaus. Jeigu tiksliniai
ir įėjimo taškai dedami 3D vaizde, paskui trajektoriją reikėtų patikrinti 2D vaizduose.
 

PASTABA: norėdami pakeisti taškų padėtį, pelės žymekliu tempkite tašką į reikiamą vietą.
 

Trajektorijų rodymas

Įtrauktą trajektoriją galima peržiūrėti vaizdų rodiniuose ir patikrinti, kaip aprašyta 250 psl..

Trajektorijų kūrimas
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16.2.1 Trajektorijų dauginimas

Prieš pradedant darbą

Gydymo plane turi būti mažiausiai viena planinė trajektorija.

Trajektorijų padauginimas

Veiksmai

1. Iš sąrašo funkcijų srityje pasirinkite anksčiau numatytą trajektoriją.

2.
Spustelėkite Duplicate trajektorijai į sąrašą funkcijų srityje įtraukti.
PASTABA: pagal numatytąsias nuostatas trajektorijai pavadinimas suteikiamas pagal esa-
mą trajektoriją, pridedant Clone ir eilės numerį.
 

Padaugintoji trajektorija

Padaugintosios trajektorijos uždedamos ant pradinės trajektorijos. Naujosios trajektorijos padėtį
galima keisti mygtukais Target ir Entry (žr. 236 psl.).

STEREOTAKTINIS PLANAVIMAS
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16.2.2 Lygiagrečių trajektorijų kūrimas

Prieš pradedant darbą

Gydymo plane turi būti mažiausiai viena planinė trajektorija.

Lygiagrečios trajektorijos sukūrimas

Veiksmai

1. Spustelėkite New Trajectory..., kad būtų atvertas dialogo langas Properties (žr. 63 psl.).

2. Nustatykite trajektorijos pavadinimą, skersmenį ir spalvą, kaip aprašyta 236 psl..

3. Spustelėkite OK nustatymams patvirtinti ir trajektorijai į sąrašą funkcijų srityje įtraukti.

4. Nustatykite trajektorijos tikslinį tašką arba įėjimo tašką (žr. 236 psl.).

5. Padėję tikslinį arba įėjimo tašką, spustelėkite Parallel... funkcijų srityje.

6.

Skirtuke Trajectories pasirinkite esamą trajektoriją,
kurią naudosite kaip lygiagrečiosios trajektorijos
pagrindą. Nustatykite trajektorijos ilgį.
Atverkite dialogo langą Properties, kad galėtumėte
nustatyti trajektorijos pavadinimą, skersmenį bei
spalvą, ir pasirinkite vaizdų rinkinį.

7.
Spustelėkite OK nustatymams patvirtinti ir trajektorijai į sąrašą funkcijų srityje įtraukti.
Vaizde rodoma naujoji trajektorija, lygiagreti pradinei trajektorijai.

Trajektorijų kūrimas
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16.3 Lanko nuostatos
Apžvalga

Bendroji informacija

Funkcija Arc Settings... suteikia galimybę:
• tikrinti / keisti trajektorijų sąraše pasirinktos trajektorijos lanko nuostatas;
• tikrinti / keisti lanko sistemos montavimo orientaciją;
• keisti trajektoriją lanko nuostatų parametruose, norint, pavyzdžiui, suapvalinti vertes.

PASTABA: galimos lanko sistemos aprašytos 121 psl..
 

Lanko nuostatų prieinamumas

Arc Settings... aktyvinama kai:
• atliekama stereotaktinė lokalizacija (pavyzdžiui, galima stereotaktinė atskaita) ir
• pasirinktas vaizdų rinkinys yra stereotaktinė atskaita arba yra sujungtas su stereotaktine

atskaita, ir
• trajektorija yra suplanuota pasirinktame vaizdų rinkinyje arba sujungtuose rinkiniuose.

PASTABA: norint suplanuotai trajektorijai apskaičiuoti lanko nuostatas, turi būti prieinamas
stereotaktiškai lokalizuotas vaizdų rinkinys.
 

Jei plane yra daugiau nei vienas stereotaktiškai lokalizuotas (arba kurį galima lokalizuoti)
vaizdų rinkinys, visi skaičiavimai atliekami pagal vieną vaizdų rinkinį, kuris turi turėti
galiojančią lokalizuotą koordinačių sistemą. Vaizdų rinkinį galite pasirinkti funkcijų srityje
išskleidžiamajame sąraše „Stereotactic Reference“.

Kaip pasirinkti stereotaktinę atskaitą

Stereotaktinę atskaitą galite pasirinkti, jei plane galimos kelios stereotaktinės lokalizacijos.

Veiksmas

Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite lokalizuotą vaizdų rinkinį, kuris bus naudojamas apskai-
čiuoti ir rodyti lanko nuostatas ir galvos laikiklio fiksatoriaus koordinates, ir lygiagrečių įrašų pla-
navimui.

STEREOTAKTINIS PLANAVIMAS
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16.3.1 Lanko nuostatų naudojimas

Lanko nuostatų prieiga

Veiksmas

Paspauskite Arc Settings... mygtuką ir bus atidarytas dialogo langas Arc Settings...

104 pav. 

Kaip pakeisti lanko nuostatas

Veiksmai

1. Norėdami keisti lanko sistemos montavimo orientaciją, išskleidžiamajame sąraše pasirin-
kite parinktį (lateral-left, lateral-right, sagittal-anterior arba sagittal posterior). 

2. Norėdami nustatyti tikslinių koordinačių vertes (milimetrais), įveskite jas duotuose laukuo-
se (pavyzdžiui, X, Y, Z). 

3. Norėdami nustatyti kampo parametro vertes (laipsniais), įveskite jas duotuose laukuose
(pavyzdžiui, Ring Angle, Arc Angle). 

PASTABA: visada vertes įveskite nurodytais matavimo vienetais (taip pat žr. 121 psl.). Kitaip
programinė įranga gali nepriimti jūsų lanko nuostatų.
 

Programinė įranga negali nustatyti visų galimų stereotaktinio lanko / galvos laikiklio
fiksatoriaus komponentų susidūrimų. Taigi gali būti, kad trajektorija lanko sistemoje negali
būti nustatyta, kaip buvo suplanuota. Tokiu atveju reikia suplanuoti alternatyvias
trajektorijas.

Lanko nuostatos
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16.4 AC / PC koordinatės
Apžvalga

Bendroji informacija

Funkcija AC / PC Coordinates leidžia nustatyti trajektorijos tikslinio ir įėjimo taškų padėtį pagal
pasirinkto taško koordinates.
PASTABA: tikslinio ir įėjimo taškų planavimas naudojant AC / PC koordinates yra pagalbinė
planavimo funkcija, kuri leidžia nustatyti trajektorijų padėtį vaizdų rinkinyje.
 

Funkcijos „AC / PC Coordinates“ pateikta informacija gali būti neteisinga, nenuosekli arba
netiksli dėl netinkamos AC / PC sistemos lokalizacijos arba dėl būdingo AC / PC sistema
paremtų planavimo metodų neatitikimo. Norėdami išvengti žalos pacientui, paciento vaizdų
rodiniuose (pavyzdžiui, skirtukuose „Probe View“ ir „Overview“) patikrinkite visas
trajektorijų padėtis.

AC / PC koordinačių prieinamumas

Funkcija AC / PC Coordinates aktyvinama tik jei:
• AC / PC lokalizacija atlikta pasirinktame vaizdų rinkinyje, arba
• pasirinktas vaizdų rinkinys sujungtas su vaizdų rinkiniu, kuris lokalizuotas pagal AC / PC.

PASTABA: AC / PC lokalizacijos keitimas nepakeis su AC / PC koordinačių funkcija nustatytų
trajektorijų. Trajektorijos visada išlaikys padėtį, susijusią su vaizdo, kuriame jos buvo sukurtos,
duomenimis.
 

STEREOTAKTINIS PLANAVIMAS
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16.4.1 Tikslinio ir įėjimo taškų padėties nustatymas

Prieš pradedant darbą

Funkcijų srityje į sąrašą pridėkite trajektoriją kaip nurodyta 236 psl..

Tikslinių ir įėjimo taškų padėties nustatymas

Šiuo veiksmu nustatoma tikslinio ir įėjimo taškų padėtis pagal su AC / PC sistema susijusias
koordinates.

105 pav. 

Veiksmai

1. Pasirinkite trajektoriją su pavadinimu iš sąrašo funkcijų srityje.

2. Norėdami atidaryti dialogo langą Trajectory, paspauskite AC / PC Coordinates...

3. Nustatykite tikslines koordinates (milimetrais arba procentiniu dydžiu nuo AC / PC atstu-
mo).

4.

Įėjimo taškui nustatyti:
• nustatykite šoninį kampą;
• išskleidžiamajame sąraše pasirinkite kampo kryptį (kairė arba dešinė);
• nustatykite tinkamo ilgio (maždaug 50–70 mm) atstumą iki tikslinio taško ir po to keiski-

te įėjimo tašką režimu „Probe View“. (Taip bus lengviau įvertinti trajektorijos eigą ir kam-
pą.)

5.
Nustatykite atskaitos tašką (AC Point, MC Point, arba PC Point) koordinačių sistemai.
PASTABA: priklausomai nuo nustatymų, nustatomas numatytasis atskaitos taškas.
 

6. Spustelėdami OK patvirtinkite nustatymus. Dabar trajektorija rodoma vaizdų rodiniuose.

AC / PC koordinatės
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16.5 Planavimas pagal atlasą
Apžvalga

Bendroji informacija

Funkcija „ Atlas...“ suteikia trijų dimensijų informaciją apie anatomines žmogaus smegenų
struktūras, nurodytas ir aprašytas smegenų atlase „Schaltenbrand-Wahren“. 
Ši funkcija leidžia:
• tikrinti suplanuotą trajektoriją palyginant paciento ir atlaso vaizdus;
• nustatytai trajektorijai nustatyti tikslinio ir įėjimo taškų padėtį tiesiogiai atlaso vaizduose ir

rodinyje, kuriame yra tokioje pačioje plokštumoje kaip ir atlaso vaizdai rekonstruoti paciento
vaizdai.

Planavimo pagal atlasą naudojimas

Funkcijos „Atlas...“ pateikta informacija gali būti neteisinga, nenuosekli arba netiksli dėl
netinkamos atlaso ir paciento duomenų (kai paciento duomenys paremti AC / PC
lokalizacija) registracijos arba dėl būdingo atlaso duomenų nepakankamumo. Norėdami
išvengti žalos pacientui, paciento vaizdų rodiniuose (pavyzdžiui, skirtukuose „Probe View“
ir „Overview“) patikrinkite visas trajektorijų padėtis.

Planavimo pagal atlasą prieinamumas

Funkciją Atlas galima naudoti jei:
• AC / PC lokalizacija atlikta pasirinktame vaizdų rinkinyje, arba
• pasirinktas vaizdų rinkinys sujungtas su vaizdų rinkiniu, kuris lokalizuotas pagal AC / PC, ir
• jei trajektorija suplanuota pasirinktame vaizdų rinkinyje arba vaizdų rinkinyje, sujungtame su

pasirinktu rinkiniu.

STEREOTAKTINIS PLANAVIMAS
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16.5.1 Atlaso naudojimas

Prieš pradedant darbą

Funkcijų srityje į sąrašą pridėkite trajektoriją kaip nurodyta 236 psl..

Prieiga prie atlaso dialogo lango

Veiksmai

1. Pasirinkite trajektoriją su pavadinimu iš sąrašo funkcijų srityje.

2. Spustelėkite Atlas..., kad būtų atvertas dialogo langas Atlas.

① ②

106 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Atlaso vaizdas

② Paciento vaizdas

PASTABA: kadangi atlasas „Schaltenbrand-Wahren“ paremtas skirtingų smegenų derinimu, gali
pasitaikyti nesutapimų tarp ašinių, vainikinių ir sagitalinių pjūvių. 
 

PASTABA: dialogo lange „Atlas“ rodomi atlaso vaizdai nėra rekonstruoti ir parodo tam tikras
plokštumas ir padėtis smegenyse.
 

Kaip rodyti / slėpti atlaso informaciją

Parinktys

Norėdami, kad atlaso vaizde (kairėje dialogo lango pusėje) būtų rodomas / slepiamas atlaso pa-
teiktas audinys, pažymėkite / atžymėkite žymimąjį langelį Tissue On/Off.

Planavimas pagal atlasą
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Parinktys

Norėdami, kad būtų rodomas / slepiamas ant rekonstruoto paciento vaizdo (dešinėje dialogo lan-
go pusėje) perkeltas atlaso pateiktas kontūras, pažymėkite / atžymėkite žymimąjį langelį Con-
tour On/Off.

Kaip pasirinkti atlaso rinkinius

Veiksmas

Iš sąrašo Available Atlas Sets pasirinkite atlaso rinkinį, kuris bus rodomas kairėje pusėje esan-
čiame vaizde:
• Schaltenbrand-Wahren (axial)
• Schaltenbrand-Wahren (coronal)
• Schaltenbrand-Wahren (sagittal)

Atitinkamas paciento vaizdas rodomas dešinėje pusėje.

Kaip nustatyti „V-Scaling/H-Scaling“

Funkcija V-Scaling reguliuoja vertikalią atlaso vaizdo ir ant paciento vaizdo perkelto atlaso
pateikto kontūro aprėptį.
Funkcija V-Scaling reguliuoja horizontalią atlaso vaizdo ir ant paciento vaizdo perkelto atlaso
pateikto kontūro aprėptį.
Keisti skalę galite naudodami susijusį slankiklį. Norėdami teisingai nustatyti lokalų kontūrų
atitikimą, naudokite paciento vaizdus ir perkeltus kontūrus.

Parinktys

Norėdami padidinti aprėptį, slankiklį vilkite į dešinę.

Norėdami sumažinti aprėptį, slankiklį vilkite į kairę.

Tikslinių ir įėjimo taškų padėties nustatymas

Veiksmai

1. Norėdami padėti tašką pageidaujamoje vietoje, spustelėkite mygtuką Target ir spustelėki-
te tiesiai atlaso ar paciento vaizde.

2.
Norėdami padėti tašką pageidaujamoje vietoje, spustelėkite mygtuką Entry ir spustelėkite
tiesiai atlaso ar paciento vaizde.
Vaizduose rodoma nustatyta trajektorijos padėtis.

STEREOTAKTINIS PLANAVIMAS
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16.6 Papildomos funkcijos
Gydymo plano spausdinimas

Bendroji informacija

Pabaigę stereotaktinį planavimą galite sukurti spausdinį (PDF formatu) naudojimui su
stereotaktine sistema operacijos metu. 

Kaip spausdinti

Veiksmai

1. Įrankių juostoje paspauskite Print mygtuką.

2.

Dialogo lango Print išskleidžiamajame sąraše pasirinkite lokalizuotą vaizdų rinkinį.
Jei norite, kad spausdinyje, kurį nurodo atmerktos akies piktograma (žr. 62 psl.), būtų tik
matomos trajektorijos, pažymėkite žymimąjį langelį Print only visible trajectories.

3. Spustelėkite OK, kad būtų rodomas sukurtas PDF failas.

Dialogo langas PDF

①② ④③ ⑤⑥ ⑦

107 pav. 

Papildomos funkcijos
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Nr. Komponentas

① Ankstesnis puslapis

② Artinimas

③ Tolinimas

④ Kitas puslapis

⑤ Įrašymas

⑥ Spausdinimas

⑦ Spausdintuvo pasirinkimas

Atspausdinta informacija

PDF faile pateikiama ši informacija:
• trajektorijos pavadinimas ir ilgis;
• lanko nuostatos (jei vaizdų rinkiniai yra lokalizuoti);
• su AC / PC susijusios koordinatės (jei vaizdų rinkinys lokalizuotas pagal AC / PC);
• galvos laikiklio fiksatoriaus AC, PC ir MS (vidurinio-sagitalinio) taškų koordinatės (žr. 245 psl.).

Saugos pastabos

Visos gydymo planų ataskaitos turi būti patvirtintos kvalifikuotų asmenų, iki kol juose
esanti informacija bus panaudota spindulinės terapijos tikslais.

Visos atspausdintos koordinatės galioja tik su suderinamomis padėties nustatymo
sistemomis (žr. 13 psl.).

Apie MS tašką

MS taškas reikalingas apibrėžti vidurio sagitalinės plokštumos (pavaizduota toliau) ties AC / PC
ašimi kryptį. Apibrėžtas atstumas nuo MS taško iki AC / PC yra 70 mm.

108 pav. 

Stereotaktiškai lokalizuotų vaizdų rinkiniai

Jei gydymo plane yra keli sujungti lokalizuotų vaizdų rinkiniai, galite pasirinkti norimą
lokalizuotą vaizdą, kuris bus naudojamas kaip stereotaktinė atskaita. Pasirinkta
stereotaktinė atskaita bus nurodyta spausdinyje, lanko nuostatų dialogo lange ir rodoma

STEREOTAKTINIS PLANAVIMAS
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matavimo koordinačių etiketėje (žr. 240 psl.). Prieš pritaikydami lanko nuostatų / galvos
laikiklio fiksatoriaus koordinates, patikrinkite, kad buvo naudojama teisinga stereotaktinė
atskaita (žr. 239 psl.).

Papildomos funkcijos
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16.6.1 Bendrosios funkcijos

Trajektorijų pašalinimas

Veiksmai

1. Sąraše pasirinkite trajektoriją.

2. Spustelėkite Remove.

Tikslinių ir įėjimo taškų suradimas

Veiksmai

1. Sąraše pasirinkite trajektoriją.

2.
Spustelėkite didinamojo stiklo piktogramą ant mygtuko Target arba Entry.
Per vidurį vaizdo rodomas atitinkamas taškas.

Kaip rodyti AC / PC taškus

Jei lokalizacija pagal AC / PC buvo atlikta pasirinktame vaizdų rinkinyje arba pasirinktas vaizdų
rinkinys buvo sujungtas su vaizdų rinkiniu, kuris lokalizuotas pagal AC / PC, AC / PC taškai gali
būti rodomi vaizdų rodiniuose.

Veiksmas

Funkcijų srityje pažymėkite žymimąjį langelį Display AC/PC Points.
Taškai rodomi vaizdų rodiniuose kaip žali rutuliai.

MER / S duomenys

Jei iš naujo nustatote trajektoriją, jokie trajektorijos MER / S duomenys ir įrašai nebus
ištrinti. Programinė įranga parodys informaciją apie pakeistas trajektorijas ir tolesnius
susijusių įrašų pakeitimus skirtuke „Plan Content“, kur išvardinti MER / S duomenys.

Jei ištrinsite trajektoriją naudodami funkciją „Remove“, bus prarasti bet kokie tai
trajektorijai priklausantiems įrašams įvesti MER / S duomenys. Ištrintos trajektorijos gali
būti atstatytos naudojant funkciją „Undo“.

Kai jau įvedėte MER / S duomenis, keiskite ir šalinkite trajektorijas ypač atsargiai.

PASTABA: norėdami daugiau sužinoti apie MER / S duomenis, žr. 255 psl..
 

STEREOTAKTINIS PLANAVIMAS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers. 249



16.7 Trajektorijos rodymas ir patikrinimas
Trajektorijos rodinys

Galimi rodiniai

①
②
③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

109 pav. 
Trajektorijos tikslinius ir įėjimo taškus vaizdų rodiniuose atvaizduoja skirtingi identifikatoriai,
priklausomai nuo jų padėties šiuo metu rodomo pjūvio / rekonstrukcijos atžvilgiu.

Nr. Planinis taškas

① Plokštumoje

② Priekinėje plokštumoje

③ Už plokštumos

④ Visas dydis

⑤ Pusė dydžio

⑥ Taškas

⑦ Trajektorijos kelias

⑧ Rodinio taškas

⑨ Pjūvio / rekonstrukcijos centras

Trajektorijos indikatoriai

Sankirtos indikatorius (pažymėtoji trajektorijos dalis) yra nesusijęs su nuskenuoto audinio
storiu ar tikruoju spinduliuotės prasiskverbimu į audinį. Tikrąjį spinduliuotės
prasiskverbimą į audinį galima nustatyti naudojant „Probe View“.

Rodomas trajektorijos skersmuo vaizduoja trajektorijos cilindro sankirtą su esamu pjūviu /
rekonstrukcija.

Trajektorijos rodymas ir patikrinimas
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Pavyzdžių rodiniai

①

② ③ ④ ⑤

⑥

110 pav. 

Nr. Ekranas Paaiškinimas

① Įėjimo taškas Trajektorijos įėjimo taškas

② Viena stora linija Trajektorijos tikslinis ir įėjimo taškai yra vaizduojamame pjūvy-
je (t. y. trajektorija yra pjūvio plokštumoje)

③ Punktyrinė linija su pasto-
rinta viduriniąja dalimi

Trajektorija eina esamo pjūvio plokštuma, tačiau tikslinis ir įėji-
mo taškai yra skirtinguose pjūviuose
Pastorinta vidurinioji dalis rodo tašką, kuriame trajektorija su-
sikerta su pjūviu

④
Punktyrinė linija pastorin-
tuoju galu, įsiterpiančiu į
įėjimo apskritimą

Trajektorijos įėjimo taško vieta yra šiame pjūvyje, tačiau tiksli-
nio taško vieta yra kitame pjūvyje
Pastorintasis trajektorijos galas rodo tašką, kuriame trajektori-
ja susikerta su pjūviu

⑤
Punktyrinė linija pastorin-
tuoju galu, įsiterpiančiu į
tikslinį tašką

Trajektorijos tikslinio taško vieta yra šiame pjūvyje, tačiau įėji-
mo taško vieta yra kitame pjūvyje
Pastorintasis trajektorijos galas rodo tašką, kuriame trajektori-
ja susikerta su pjūviu

⑥ Tikslinis taškas Trajektorijos tikslinis taškas

Vaizdų rinkinių trajektorijos

Kiekviena trajektorija yra susieta su pjūvių rinkiniu, kuriame padėtas tikslinis taškas.
Trajektoriją galima susieti su kitu vaizdų rinkiniu, pasirinkus vaizdų rinkinį ir perkėlus į jį tikslinį
tašką.
Patikrinti, su kuriuo pjūvių rinkiniu susieta trajektorija, galima pasirinkus trajektoriją skirtuke Plan
Content ir peržiūrėjus atitinkamą informaciją apie savybes, rodomą dešinėje skirtuko pusėje.

Jeigu paskui pjūvių rinkinys pakeičiamas arba, nustačius trajektorijos padėtį, keičiamas
vaizdo sujungimas, būtina patikrinti jo tikslumą.

STEREOTAKTINIS PLANAVIMAS
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16.7.1 Trajektorijų patikrinimas

Bendroji informacija

Trajektorijoms tikrinti naudingas skirtukas Probe View. Šiame skirtuke vaizdo pjūviai rodomi iš
trajektorijos kampo perspektyvos (bukasis kampas). Tai leidžia matyti visą trajektorijos kelią ir
užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos jokios svarbios struktūros. 

Visas planuojamas trajektorijas būtina patikrinti vaizdų rodiniuose, pvz., naudojant
skirtukus „Probe View“ arba „Overview“.

Kaip patikrinti trajektorijas

Veiksmai

1. Aktyvinkite Scrolling mygtuką.

2.

Slinkite per nuskenuotų vaizdų rekonstrukcijas išilgai ašies, kurią rodo paciento piktogra-
ma (pateikiama vaizdų rodinio apačioje kairėje).
Atstumas nuo vaizdo plokštumos iki tikslinio taško rodomas apatiniame dešiniajame skir-
tuko Probe View rodinyje.

PASTABA: trajektorijas taip pat galima patikrinti naudojant Pan and Recenter mygtuką (žr. 286
psl.).
 

Trajektorijos rodinys skirtuke „Probe View“

Toliau paveikslėlyje pateikiamas trajektorijos patikrinimo skirtuke Probe View pavyzdys, kuriame
trajektorija kerta kraujagyslę.

111 pav. 

Trajektorijos rodymas ir patikrinimas
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Trajektorijos rodinys skirtuke „Slice View“

Toliau paveikslėlyje parodyta ta pati trajektorija kaip ir ankstesnėje iliustracijoje, tačiau suplanuota
skirtuko lape „4 Views“. Čia gana sunku nustatyti, kad trajektorija iš šono kerta kraujagyslę.

112 pav. 

STEREOTAKTINIS PLANAVIMAS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers. 253



Trajektorijos rodymas ir patikrinimas

254 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers.



17 ELEKTRODŲ ĮRAŠYMAS
17.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Atlikdami planavimo užduotį Electrode Recording galite suplanuoti kelis vaizdų rinkinio įrašus
anksčiau suplanuotų trajektorijų atžvilgiu.
Suplanavę vieną ar kelis lygiagrečius įrašus, galite peržiūrėti paciento anatomiją (naudodami
ašinio, vainikinio, sagitalinio ir zondo rodinio rekonstrukcijas) nustatytų stereotaktinių padėčių palei
pasirinktą įrašą atžvilgiu. Šias stereotaktines padėtis galite apibrėžti reguliuodami atstumo
reikšmes programinėje įrangoje.
Tada galite matyti mikroelektrodo įrašymo ir stimuliacijos (MER / S) duomenis, per operaciją
matuotus nustatytu atstumu konkrečiame įraše.
Įvesti duomenys ekrane rodomi kaip grafiniai ir anatominiai vaizdai. Pagal rodomą informaciją
galite nustatyti optimalią elektrodo implantavimo padėtį.

Prieš pradedant darbą

Prieš naudodami Electrode Recording, turite būti baigę visas priešoperacines planavimo
užduotis, pavyzdžiui, stereotaktinį trajektorijos planavimą (žr. 233 psl.). Ypač jei reikia nurodyti
trajektoriją, kuri bus taikoma stereotaktiniam lankui.
Rekomenduojama prieš tęsiant Electrode Recording įrašyti baigtą priešoperacinį gydymo planą
ir tada įrašyti operacinį planą. Taip galite peržiūrėti tiek priešoperacinę, tiek operacinę procedūrą.

ELEKTRODŲ ĮRAŠYMAS
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17.1.1 Elektrodo įrašymo funkcijos

Pagrindinis ekranas

113 pav. 

Galimos funkcijos

Funkcija Paaiškinimas Žr.

Trajektorijos sąra-
šo laukas

Vardijamos į vaizdų rinkinį įtrauktos trajektorijos. Šiame lauke
galima keisti trajektorijų matomumą, spalvą ir savybes.

Psl. 150
psl.

Įrašų sąrašo lau-
kas

Išvardyti įrašai, kuriuos pridėjote prie vaizdų rinkinio (lygiagre-
tūs pasirinktai trajektorijai). Psl. 262

psl.
New Track... Pridedamas įrašas.

Remove Pašalinamas įrašas ir bet kokie įvesti įrašo duomenys. Psl. 263
psl.

Distance Dabartinė visų įrašų gylio padėtis. Psl. 265
psl.

Automatic Find Rodinys centruojamas į dabartinę gylio padėti palei pasirinktą
įrašą.

Psl. 265
psl.

Track Shift Įrašo padėtis reguliuojamas, pvz., smegenų poslinkiui kom-
pensuoti.

Psl. 265
psl.

CSV Export Duomenys eksportuojami į išorinį aplanką CSV formatu. Psl. 274
psl.

Įvadas
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17.2 Lygiagrečių įrašu planavimas
Apžvalga

Bendroji informacija

Lygiagrečių įrašų, nurodančių tikrąjį elektrodo kelią per audinius atliekant MER / S duomenų
gavimą, reikia norint apibrėžti tikslią MER / S duomenų stereotaktinę padėtį, matuojamą per
operaciją.
Galite suplanuoti kiek norite stereotaktinės trajektorijos atžvilgiu lygiagrečių kelių.
Net jei nenorite naudoti lygiagrečių įrašų ir norite naudoti tik įrašą, rodantį pačią trajektoriją, vis
vien būtina nurodyti įrašą, rodantį trajektoriją (centrinį įrašą)., vis vien būtina nurodyti kelią, rodantį
trajektoriją (centrinį kelią).

Lygiagrečių įrašų atskaita

Jei įrašui planuoti pasirinkta trajektorija taikoma stereotaktinio lanko sistemai, lanko sistema,
specialiai pakoreguota pagal pasirinktą trajektoriją, laikoma koordinačių atskaita.
Iš anksto suplanuota trajektorija koreguojama lanko sistemoje pagal lanko nuostatas, apibrėžtas
planuojant stereotaktinę trajektoriją, kaip aprašyta 233 psl..
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17.2.1 Įrašo planavimas stererotaktinio lanko atžvilgiu

Įrašo koordinatės

Lygiagrečius įrašus galima apibrėžti įprastomis polinėmis (kampas ir spindulys) arba Dekarto
koordinatėmis, siejamomis su koordinačių atskaita, nurodyta programinės įrangos (dažniausiai
lanku, apibrėžtu stereotaktine atskaita).

Įrašo kampo nustatymas

Atsižvelgiant į naudojamą lanko sistemą, stereotaktinio lanko orientacija ir nulio padėtis skiriasi.
Planuodami lygiagrečius įrašus turite laikytis tos pačios orientacijos (nulio padėties ir kampo
skaičiavimo krypties), kaip parodyta toliau pateiktoje iliustracijoje.
Ši padėtis visada atitinka teorinę sumontuoto stereotaktinio lanko aparato kryptį iš kairės į dešinę.

114 pav. 

Gali būti, kad stereotaktinio lanko nulio žyma ir kampo skaičiavimo kryptis neatitinka
iliustracijoje parodytos nulio žymos ir kampo skaičiavimo krypties. Atlikdami planavimo
užduotį „Electrode Recording“ visada naudokite orientaciją, parodytą 114 pav..

Padėties tikrinimas

Pakoreguotas stereotaktinis lankas daro didelę įtaką įrašo apibrėžimui. Suplanavę
lygiagretųjį įrašą, naudokite skirtukus „Probe View“ ir „Overview“ patikrinti apibrėžtą įrašą
paciento anatomijos ir įvestų įrašo koordinačių atžvilgiu (žr. 264 psl.).

Įvesdami arba keisdami lygiagretų įrašą, patikrinkite kiekvieno įrašo kampą, spindulį ir
atskaitos apibrėžtį. Kitaip įrašas vaizdo rodiniuose gali būti rodomas klaidingai arba ne
taip, kaip tikėtasi anatominių duomenų atžvilgiu.

Jei pakeičiate vaizdų sujungimą, stereotaktinį lokalizavimą arba AC / PC lokalizavimą,
visada patikrinkite ypatybių dialogo lange suplanuotų lygiagrečių įrašų padėtį (žr. 262 psl.)
prieš koreguodami juos lanko sistemai.

Lygiagrečių įrašu planavimas
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17.2.2 Suplanuotų įrašų taikymas lanko sistemai

Bendroji informacija

Iš anksto suplanuota lygiagrečių įrašų kampo apibrėžtis ir spindulys naudojami mikroįrenginio
montavimui koreguoti, kad būtų galima optimizuoti gaunamą įrašo orientaciją.
Kadangi programinėje įrangoje planuojant rodami nustatymai paremti įprastomis polinėmis
koordinatėmis (kad būtų palaikomi visi galimi mikroįrenginiai), atskirus konkretaus mikroįrenginio
įrašo koregavimo parametrus turi pakartotinai apskaičiuoti naudotojas (žr. 259 psl.).

Mikroįrenginio orientacija

Norėdami tinkamai koreguoti lanko sistemos suplanuotus įrašus, atsižvelkite į ašinę
mikroįrenginio, sumontuoto lanko sistemoje, orientaciją ①, kaip parodyta toliau pateiktame vaizde.

①

115 pav. 
PASTABA: naudokite Probe View mikroįrenginio orientacijai planuoti ir tikrinti.
 

Mikroįrenginio reguliavimo galimybės

Dažniausių mikroįrenginių lygiagrečių įrašų konfigūracijos iš anksto apibrėžtos. Pavyzdžiui:
• „Ben Gun“ keleto kelių įtaisas, kurį galima montuoti „x“ (= 45°) arba „+“ (= 0°) orientacija;
• lygiagrečių įrašų x / y stalelio reguliavimas;
• abiejų reguliavimo galimybių derinys.

Toliau vaizde pateiktas mikroįrenginio su abiem reguliavimo galimybėmis pavyzdys.
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116 pav. 

Patikrinkite, ar pakoregavote įrašus pagal tinkamą koordinačių atskaitą, nulio žymą,
skaičiavimo kryptį ir mikroįrenginio montavimo orientaciją individualiosios lanko sistemos
atžvilgiu. Kitaip įrašai ir visi „Electrode Recording“ planavimo rezultatai anatominės
padėties atžvilgiu bus rodomi klaidingai. Taip galima nuspręsti imtis netinkamo gydymo ir
sunkiai sužaloti pacientą.

Lygiagrečių įrašų koordinačių atskaitos

Koordinačių atskaita Paaiškinimas

Stereotaktinė atskaita

Jei pasirinkta trajektorija apibrėžta vaizdų rinkinyje, kuris yra stereo-
taktinė atskaita (arba vaizdų rinkinyje, sujungtame su stereotaktine
atskaita), įrašui planuoti kaip koordinačių atskaita naudojama stereo-
taktinė atskaita.
Tokiu atveju chirurgas gali pritaikyti suplanuotus įrašus pagal lanko
sistema apibrėžtas orientacijas (kaip parodyta ankstesniame pusla-
pyje).

Vaizdų rinkinio koordina-
tės

Jei pasirinkta trajektorija apibrėžta vaizdų rinkinyje, kuris nėra stereo-
taktinė atskaita (ir ne vaizdų rinkinyje, sujungtame su stereotaktine
atskaita), įrašui planuoti kaip koordinačių atskaita naudojama vaizdų
rinkinio koordinačių sistema.
Tokiu atveju chirurgas turi pats nurodyti berėmio padėties nustatymo
prietaiso padėtį ir orientaciją paciento atžvilgiu, kad galėtų pacientui
taikyti suplanuotus įrašus.

Būtinai patikrinkite koordinačių atskaitą, kad nepritaikytumėte įrašo koordinačių pagal
klaidingą koordinačių atskaitą.

Įrašo koordinačių pavyzdys (paremtas lanko sistema)

Abipusis metodas su penkiais lygiagrečiais vienos trajektorijos įrašais („Ben Gun“ metodas, „+
“ montavimas):

Trajektorijos
pavyzdžio
pavadinimas

Įrašo pavadini-
mas

Polinės koordinatės Dekarto koordinatės

Dešinysis po-
gumburinis
branduolys

Centrinis
Spindulys: 0,00 mm
Kampas: 0,00°

x: 0 mm
y: 0 mm

Lygiagrečių įrašu planavimas
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Trajektorijos
pavyzdžio
pavadinimas

Įrašo pavadini-
mas

Polinės koordinatės Dekarto koordinatės

Priekinis
Spindulys: 2,00 mm
Kampas: 0,00°

x: 0 mm
y: 2

Užpakalinis
Spindulys: 2,00 mm
Kampas: 180,00°

x: 0 mm
y: –2 mm

Medialinis
Spindulys: 2,00 mm
Kampas: 270,00°

x: –2 mm
y: 0 mm

Lateralinis
Spindulys: 2,00 mm
Kampas: 90,00°

x: 2 mm
y: 0 mm

PASTABA: šio pavyzdžio atskaita yra lanko sistema.
 

Negaliojančios įrašo padėtys

Koordinačių atskaitos lateraliniam vektoriui kolineariųjų trajektorijų 0° kryptis, naudojama įrašui
apibrėžti, nenurodyta. Tokių trajektorijų įrašų negalima sukurti, keisti ar vizualizuoti. Tokiu atveju
galite šiek tiek pakeisti trajektoriją arba naudoti kitą trajektoriją.
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17.2.3 Naujų įrašų planavimas

Vaizdų rinkinio ir trajektorijos pasirinkimas

Veiksmai

1.

Spustelėkite mygtuką Slice and Image Set Selection ir pasirinkite vaizdų rin-
kinį, kuriame yra reikiamos trajektorijos. 
PASTABA: jei vaizdų rinkiniai nesujungti, būtinai pasirinkite vaizdų rinkinį, ku-
riame yra norima trajektorija. Kitaip trajektorijos sąraše nebus.
 

2. Pasirinkite reikiamą trajektoriją iš sąrašo funkcijų srityje.

3.
Spustelėkite New Track...
Atidaromas dialogo langas Properties, kuriame galite apibrėžti įrašų koordinates.

Įrašui apibrėžti būtinai pasirinkite tinkamą trajektoriją. Įrašams planuoti ir MER / S
duomenims įvesti galima naudoti tik trajektoriją, taikytą stereotaktinio lanko sistemai (arba
berėmiam padėties nustatymo prietaisui). Netinkamai pasirinkus trajektoriją, peržiūrint
MER / S duomenis galima klaidinga anatominė koreliacija!

Įrašų įtraukimas

①

117 pav. 

Veiksmai

1.
Dialogo lango Properties lauke Name įveskite įrašo pavadinimą. Pavyzdžiui: centrinis
(įrašas, rodantis tikrosios trajektorijos kelią), priekinis, užpakalinis, medialinis, lateralinis ir
t. t.

2.

Į pateiktus laukelius įveskite koordinates. Galite nurodyti arba polines, arba Dekarto koor-
dinates.
PASTABA: centrinio įrašo koordinatės turi būti 0, nes šis įrašas rodo pačią trajektoriją. Įra-
šo koordinačių pavyzdžiai pateikti 260 psl..
 

Lygiagrečių įrašu planavimas
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Veiksmai

3.

Patikrinkite, ar dialogo lange rodoma įrašo atskaita yra Stereotactic Arc System.
PASTABA: jei pasirinktas vaizdų rinkinys stereotaktiškai nelokalizuotas ir nesujungtas su
stereotaktiškai lokalizuotu vaizdų rinkiniu, rodoma atskaita AC / PC Coordinate System
(jei vaizdų rinkinio AC / PC lokalizuota arba jei jis sujungtas su vaizdų rinkiniu, kurio AC /
PC lokalizuotos). Jei vaizdų rinkinys nelokalizuotas nei stereotaktiškai, nei pagal AC / PC,
atskaita rodoma Image Coordinate System (žr. 260 psl.).
 

4. Spustelėkite OK nuostatoms patvirtinti ir įrašui į įrašų sąrašą funkcijų srityje įtraukti.

Įrašų modifikavimas

Sukūrę įrašą, jį bet kada galite modifikuoti.

Veiksmas

Spustelėkite ypatybių piktogramą šalia įrašo sąraše, kad atidarytumėte dialogo langą
Properties ir keistumėte įrašo koordinates pagal poreikį.

Įrašų šalinimas

Veiksmai

1. Sąraše pasirinkite įrašą.

2. Spustelėkite Remove.

Jei pašalinate suplanuotą įrašą, visi anksčiau įvesti įrašo duomenys gali būti prarasti.
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17.2.4 Įrašų tikrinimas

Bendroji informacija

Suplanavę įrašus, turite patikrinti įrašų padėtį tikrosios anatomijos atžvilgiu skirtukuose Probe
View ir (arba) Overview.
Šiuose skirtukuose galite vizualizuoti visą įrašų eigą, kad užtikrintumėte, jog nepažeidžiamos
jokios svarbios struktūros.

Patikrinkite visų suplanuotų lygiagrečių kelių anatominę padėtį, kad nepažeistumėte
kraujagyslių ir nekurtumėte neveiksmingų ar klaidingų įrašų per audinius. Ruošdamiesi
gydyti pacientą, prieš koreguodami lanko sistemos suplanuotus lankus, patikrinkite visus
suplanuotus įrašus.

Keičiant gydymo planą („AC / PC Localization“, stereotaktinę (-es) lokalizaciją (-as) arba
vaizdo sujungimą (-us), trajektorijų padėtis) gali netikėtai pasikeisti įrašo informacija,
įskaitant MER / S duomenis. Būtinai patikrinkite įrašo anatominę padėtį anatominiuose
rodiniuose ir įrašo koordinates dialogo lange „Properties“ (žr. 262 psl.) prieš
implantuodami elektrodą arba darydami bet kokias klinikiniu požiūriu reikšmingas išvadas
remdamiesi pateikta įrašo informacija.

Rodomi įrašai

118 pav. 
Sąraše Track srityje Functions pasirinktas įrašas ir trajektorija vaizdo rodiniuose paryškinti
geltona spalva.
PASTABA: Norėdami geriausiai patikrinti įrašo padėtis vaizdo rodiniuose, turėtumėte paslėpti
atitinkamą trajektoriją spustelėdami akies mygtuką, kad trajektoriją uždarytumėte.
 

Lygiagrečių įrašu planavimas

264 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers.



17.2.5 Įrašo rodinys ir padėtis

Įrašo gylio padėtis

Įrašo atstumas rodo pasirinkto įrašo esamą padėtį. Padėtis nurodoma taip:

Gylio padėties rodinys

Jei dabartinis rodinys yra tos pačios plokštumos, kaip dabartinė pasirinkto įrašo gylio
padėtis, įrašo padėtis rodoma palyginti dideliu kryžiuku

Jei dabartinis rodinys yra arti dabartinės pasirinkto įrašo gylio padėties, įrašo padėtis
rodoma palyginti mažu kryžiuku

Jei dabartinis rodinys yra ne tos pačios plokštumos, kaip dabartinė pasirinkto įrašo gy-
lio padėtis, kelio padėtis rodoma apskritimu

Gylio padėties reguliavimas

Galite reguliuoti įrašų gylio padėtį, kad apibrėžtumėte padėtį, kur reikia įvesti MER / S duomenis, ir
kad geriau vizualizuotumėte kelią per audinius.

Veiksmas

Spustelėkite funkcijų srities laukelio Distance rodyklių mygtukus arba į laukelį įveskite vertę.
Vaizdo rodiniuose rodoma visų įrašų gylio padėtis atitinkamai koreguojama.

Rodinio centravimas į įrašo gylio padėtį

Kai funkcijų srities žymimasis langelis Automatic Find pažymėtas, kaskart koreguojant įrašo gylio
padėtį, vaizdo rodiniai automatiškai centruojami į pasirinkto įrašo esamą gylio padėtį.

Įrašų paslinkimas

Galite naudoti funkcijų srities parinktį Track Shift įrašų padėčiai keisti, pvz., smegenų poslinkiui
kompensuoti (jei operacinė situacija nebesutampa su prieš operaciją gautais vaizdo duomenimis).

Veiksmas

Spustelėkite laukelių Track Shift rodykles arba į laukelį įveskite reikšmę įrašui koreguoti atitinka-
ma kryptimi (lateraline, priekine-užpakaline ir vertikaliąja).
Atitinkamai paslenkami visi įrašai, susieti su pasirinkta trajektorija. Trajektorijos padėtis nesikei-
čia.

Įrašų sankirtos indikatoriai

Taip pat rodomas kiekvieno įrašo sankirtos indikatorius. Indikatorius rodo įrašo ir šiuo metu
rodomos rodinio plokštumos sankirtą.
Įrašo rodinys skiriasi, atsižvelgiant į tai, ar visas įrašas yra toje pačioje rodinio plokštumoje, ar
įrašas eina per kelis pjūvius.
Sankirtos indikatorių reikšmės tokios pat kaip ir stereotaktinių trajektorijų (žr. 244 psl.).

Nemaišykite sankirtos indikatoriaus su dabartinio gylio padėtimi, pažymėta kryželiu. Jei
abejojate, naudodami funkciją „Automatic Find“ centruokite visus rodinius šiuo metu
pasirinkto įrašo ir dabartinės gylio padėties atžvilgiu.

ELEKTRODŲ ĮRAŠYMAS
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17.3 MER / S duomenų įvedimas
Apžvalga

Bendroji informacija

Programinėje įrangoje suplanavus lygiagrečius įrašus, per operaciją tiesiogiai iPlan galite įvesti
mikroelektrodo įrašymo duomenis, gautus palei suplanuotus įrašus skirtinguose gyliuose.

MER / S duomenų tipai

Galite įvesti šių kategorijų duomenis:
• komentaras;
• teigiamas poveikis;
• neigiamas šalutinis poveikis.

Komentarai

Komentaras gali būti vienas duomenų įrašas (gautas registruojant mikroelektrodą), susijęs su
konkrečia padėtimi suplanuotame kelyje, kuriame pateikta bet kokia aprašomoji informacija.
Komentarais galima, pvz., aprašyti užregistruoto neuronų aktyvumo išanalizuotą modelį.
Pavyzdžiui, jei registruojamo signalo aktyvumas reguliarus ir vyksta pliūpsniais, galima įrašyti
„reguliarus pliūpsninis aktyvumas“.
Komentarais taip pat galima aprašyti paciento elgesį per stimuliavimo matavimus. Pavyzdžiui,
galima įvesti „labai nervingas pacientas, nepatikimas rezultatas“, jei pacientas nebendradarbiauja
arba yra pernelyg susijaudinęs, kad rezultatai būtų patikimi.
Tokiu atveju chirurgas gali vėliau nuspręsti, ką daryti su išmatuotais rezultatais.

Teigiamas ir neigiamas poveikis

Galite įvesti duomenis pagal rezultatus, gautus stimuliuojant per operaciją veikiant nurodyta
stimuliavimo amplitude, susietus su konkrečia padėtimi suplanuotame įraše. Tokius įrašys galite
klasifikuoti, ar pastebėtas teigiamas, ar neigiamas poveikis. Tokio tipo duomenis galite naudoti
kaip atskirą kiekybinę informaciją (kriterijus) išmatuotai galutinio elektrodo įvedimo padėčiai
patvirtinti arba atmesti.
• Teigiamas poveikis apibrėžiamas kaip „norimas“ poveikis pacientui (pavyzdžiui, rankos

judinimas, jei paciento ranka sustingusi) atliekant stimuliaciją
• Neigiamas poveikis apibrėžiamas kaip „nepageidaujamas“ stimuliavimo poveikis

Amplitudės nustatymai

Tinkamas stimuliavimo amplitudės vienetas nurodomas iPlan pagal gydytojo pageidavimą. Jei
reikia pakeisti vienetą, susisiekite su „Brainlab“ pagalbos tarnyba.

MER / S duomenų įvedimas
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17.3.1 Duomenų įvedimas

MER / S duomenų įvedimo prieiga

119 pav. 

Veiksmai

1. Atidarykite skirtuką MER / S Data. 

2.

Iš trajektorijų sąrašo pasirinkite trajektoriją, kuri šiuo metu taikoma stereotaktinio lanko
sistemai (pareguliuotam stereotaktiniam lankui, per operaciją sumontuotam ant paciento
galvos laikiklio fiksatoriaus).
PASTABA: nepasirinkto vaizdų rinkinio (arba su juo sujungtų vaizdų rinkinių) trajektorijos
trajektorijų sąraše neišvardijamos. Pirmiausia gali reikėti pasirinkti tinkamą vaizdų rinkinį
(žr. 262 psl.).
 

3. Įrašų sąraše pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite įvesti.

4.
Spustelėkite mygtuką New Entry...
Atveriamas dialogo langas Properties.

ELEKTRODŲ ĮRAŠYMAS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers. 267



Ypatybių dialogo langas

120 pav. 
Dabar galite įvesti komentaro, teigiamo poveikio arba neigiamo šalutinio poveikio duomenis,
susijusius su nurodytomis padėtimis pasirinktame įraše. Duomenų tipai aprašyti 266 psl..

Prieš įvesdami duomenis dialogo lange „Properties“, pagal dialogo lange rodomus
trajektorijos ir įrašo pavadinimus patikrinkite, ar pasirinkote tinkamai.

Kaip įvesti komentarus

Veiksmai

1. Pasirinkite Comment.

2. Spustelėkite laukelio Distance rodyklių mygtukus arba į laukelį įveskite reikšmę įrašo pa-
dėčiai, su kuria susijęs komentaras, nurodyti.

3. Į laukelį Description įveskite komentaro pavadinimą ar aprašą arba pasirinkite jau įvestą
pavadinimą iš sąrašo Templates (žr. 272 psl.).

4.

Komentaras vaizdų rodiniuose bus pavaizduotas kaip rutulys nurodytoje įrašo padėtyje.
• Spalvų paletėje pasirinkite rutulio spalvą.
• Rutulio nepermatomumui vaizdų rodiniuose reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
• Spustelėkite laukelio Diameter rodyklių mygtukus arba į laukelį įveskite reikšmę rutulio

skersmeniui nurodyti.
• Pažymėkite Outline žymimąjį langelį, kad rutulys būtų apvestas pasirinkta spalva.

5. Spustelėdami OK įveskite komentarą ir užverkite dialogo langą.

Teigiamo poveikio ir neigiamo šalutinio poveikio įvedimas

Galite įvesti duomenis pagal per operaciją atliktos stimuliacijos rezultatus esant nurodytai
stimuliavimo amplitudei ir klasifikuoti šiuos įrašus pagal tai, ar pastebėtas teigiamas, ar neigiamas
poveikis.

MER / S duomenų įvedimas
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Veiksmai

1.

Atsižvelgdami į poveikį pasirinkite:

Positive Effect (rodo tinkamą galutinės elektrodo vietos padėtį)

Negative Side-effect (rodo netinkamą galutinės elektrodo vietos padėtį)

2. Į laukelį Description įveskite poveikio pavadinimą arba aprašą.

3. Spustelėkite laukelio Distance rodyklių mygtukus arba į laukelį įveskite reikšmę įrašo pa-
dėčiai, su kuria susijęs poveikis, nurodyti.

4. Spustelėkite laukelio Amplitude rodyklių mygtukus arba į laukelį įveskite stimuliavimo
amplitudės reikšmę, kuriai esant gautas poveikis, nurodyti.

5.

Naudodami slankiklio juostą Rating nurodykite poveikio intensyvumą. Slenkant slankiklio
juosta į dešinę nurodomas intensyvesnis poveikis. Slenkant slankiklio juosta į kairę nuro-
domas silpnesnis poveikis.

Positive Effect: slankiklio juosta žalia

Negative Side-effect: Slankiklio juosta raudona

6.

Rezultatas vaizdų rodiniuose bus pavaizduotas kaip rutulys nurodytoje įrašo padėtyje.
• Spalvų paletėje pasirinkite rutulio spalvą.
• Rutulio nepermatomumui vaizdų rodiniuose reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
• Spustelėkite laukelio Diameter rodyklių mygtukus arba į laukelį įveskite reikšmę rutulio

skersmeniui nurodyti.
• Pažymėkite Outline žymimąjį langelį, kad rutulys būtų apvestas pasirinkta spalva.

7. Spustelėdami OK įveskite poveikį ir užverkite dialogo langą.

Kitų įrašų ir trajektorijų įvedimas

Skirtingose įrašo padėtyse ir esant skirtingoms stimuliavimo amplitudėms galite įvesti kiek norite
MER / S duomenų. Duomenims įvesti taip pat galite naudoti šablonus (žr. 272 psl.).
• Norėdami pridėti kitų tos pačios trajektorijos įrašų duomenų, pasirinkite įrašą ir pakartokite

anksčiau aprašytus veiksmus.
• Norėdami įvesti kitos trajektorijos įrašų duomenis (dėl sąrankos ar procedūros), pirma

pasirinkite trajektoriją, tada pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus.
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17.3.2 Rodomų MER / S duomenų peržiūra

Bendroji informacija

Visi įvesti MER / S duomenys (komentarai, teigiamas poveikis ir neigiamas šalutinis poveikis)
dabar rodomi skirtuke MER / S Data.
Pagal rodomą informaciją galite nustatyti tinkamą elektrodo padėtį analizuodami įvestus MER / S
duomenis.
Be to, galite naudoti šią informaciją suplanuotiems įrašams vertinti ( 262 psl.). Jei pagal įrašus
negaunama tinkama implanto padėtis, gali reikėti planuoti kitus įrašus.

MER / S duomenų skirtukas

②

①

121 pav. 

Ekrano paaiškinimas

Nr. Paaiškinimas

①

Sąrašo rodinyje pateikti visi įvesti MER / S duomenys ir atitinkami nustatymai,
nurodyti dialogo lange Properties.
Spustelėdami ypatybių piktogramą šalia sąrašo įrašo atverkite dialogo langą
Properties ir keiskite nustatymus pagal poreikį.

Spustelėkite akies simbolį, kad paslėptumėte spalvotą rutulį, atitinkantį atitinka-
mą vaizdo rodinių duomenų įrašą.

②

Vaizdo rodiniuose rodomas kiekvienas MER / S duomenų įrašas (pavaizduotas kaip rutu-
liai pagal jūsų nurodytą spalvą) palei pasirinktą kelią nurodytoje vietoje. Kiekvienas rutu-
lys atitinka ① išvardytus įrašus. Naudodami vaizdo rodinius galite peržiūrėti MER / S įra-
šus anatominių duomenų atžvilgiu.
PASTABA: norėdami peržiūrėti MER / S duomenis didesniuose rodiniuose, galite perjung-
ti, pvz., skirtukus Overview arba Probe View.
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Elektrodų įrašymo rezultatai skirtuke „Overview“

122 pav. 

MER / S duomenų įrašų pasirinkimas

123 pav. 
Atstumo reikšmė (rodanti dabartinę gylio padėtį palei įrašą), nurodyta funkcijos srityje, atitinka
duomenų įrašą, pasirinktą iš sąrašo. Pasirinkus atskirą įrašą iš skirtuko MER / S Data sąrašo:
• atstumo reikšmė atnaujinama pagal pasirinktą įrašą;
• vaizdų rodiniai centruojami į rutulį, atitinkantį pasirinktą įrašą (kai pažymėtas žymimasis langelis

Automatic Find).

Įrašų šalinimas

Veiksmai

1. Iš sąrašo pasirinkite MER / S duomenų įrašą.

2. Spustelėkite Remove Entry.
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17.3.3 Darbas su šablonais

Bendroji informacija

Kiekvienas MER / S duomenų įrašas (žr. 268 psl.) pridedamas prie sąrašo Templates dialogo
lange Properties. Šablonai prieinami gydymo plano, su kuriuo šiuo metu dirbate, sąraše.
Taip pat galite įtraukti nuolatinius šablonus į programą iPlan, kad jie būtų prienami planuojant bet
kurio paciento gydymą. Tai naudinga, į daugybę gydymo planų įvedate standartinius MER / S
duomenis.

Šablonų sąrašas

②

①

124 pav. 
Įvedus MER / S duomenų įrašą, kitą kartą atidarius dialogo langą Properties jis rodomas sąraše
Templates ①. Šie įrašai susiję tik su pasirinktu gydymo planu.
Kartu išvardijami tik to paties tipo MER / S duomenų įrašai. Tai reiškia, pvz., kad visi MER / S
duomenys, klasifikuoti kaip Comment, išvardijami kartu. Sąrašo duomenų tipas priklauso nuo
pasirinkimo ②.

Nuolatinio šablono pridėjimas

Veiksmai

1. Į laukelį Description įveskite šablono pavadinimą arba pasirinkite esamą įrašą iš sąrašo
Templates.

2. Nurodykite visus šablono nustatymus (pvz., atstumas, spalva, amplitudė, kai svarbu).

3.

Spustelėkite Add template.
Sąraše Templates dabar rodomas naujas šablonas. Atitinkama piktograma rodoma kaip
failo piktograma (žr. lentelę toliau).
Šis šablonas bus prieinamas kiekvienam gydymo planui, atidarytam iPlan programine
įranga.

PASTABA: pridėjus šabloną nereiškia, kad MER / S duomenų įrašas įtraukiamas į gydymo planą.
Norėdami jį įtraukti, įsitikinkite, kad nustatymai teisingi ir dialogo lange Properties spustelėkite
OK. Įrašas bus rodomas skirtuko MER / S Data sąraše.
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Šablonų simboliai

Simboliai šalia kiekvieno Templates sąrašo įrašo rodo, ar įrašas galimas tik dabartiniam gydymo
planui, ar kaip nuolatinis šablonas.

Simboliai MER / S duomenų tipas Paaiškinimas

Komentaras Galimas tik dabartiniam planui

Komentaras Galimas kaip šablonas

Teigiamas poveikis Galimas tik dabartiniam planui

Teigiamas poveikis Galimas kaip šablonas

Neigiamas šalutinis po-
veikis Galimas tik dabartiniam planui

Neigiamas šalutinis po-
veikis Galimas kaip šablonas

Nuolatinio šablono šalinimas

Veiksmai

1. Sąraše pasirinkite šabloną.

2. Spustelėkite Remove template.
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17.3.4 MER / S duomenų atsarginė kopija

Bendroji informacija

Norėdami galėti prieiti prie MER / S duomenų sistemai užstrigus, galite įrašyti MER / S duomenis į
pasirinktą katalogą kaip teksto failą, pvz., į USB atmintuką arba kliento kompiuterio standųjį diską
(jei naudojamas iPlan Net). Jei sistema užstringa, teksto failą galima atidaryti be iPlan naudojant
paprasčiausią tekstų rengyklę, tiekiamą kartu su operacine sistema, kitoje kompiuterio
platformoje.

Reikia visada naudoti atsarginės kopijos funkciją, kad neprarastumėte per operaciją gautų
duomenų dėl sistemos strigties.

Duomenų atsarginės kopijos kūrimas

125 pav. 
Atsarginės kopijos funkcija aktyvinama funkcijų srities skyriuje CSV Export. 

Veiksmai

1. Norėdami aktyvinti duomenų atsarginės kopijos kūrimą, spustelėkite Export...

2.
Atsidariusiame dialogo lange Browse pasirinkite aplanką, į kurį įrašyti duomenis.
PASTABA: programinė įranga patikrina ryšį ir rodo pranešimą, jei adresas negalioja.
 

3. Norėdami uždaryti dialogo langą Browse, spustelėkite OK.

4. Spustelėkite Automatic, kad duomenys būtų įrašomi automatiškai.

Įrašyti duomenys

Galima įrašyti toliau išvardytus duomenis:
• paciento vardą ir ID;
• gydymo plano pavadinimą;
• stereotaktinę atskaitą (vaizdų rinkinį, ir stereotaktinį padėties nustatymo įtaisą);
• AC, PS ir MS stereotaktinės koordinates (jei sujungtų rinkinių grupėje, kurioje yra stereotaktinė

atskaita, lokalizuotos AC / PC);
• įrašo pavadinimą;
• pagrindinės trajektorijos pavadinimą;
• įrašo koordinates (tikslines ir įeigos);
• MER / S duomenis (įskaitant duomenų tipą, atstumą, amplitudę, aprašą, reitingą, spalvą,

matomumą, nepermatomumą ir kontūrą);
• programos pavadinimą;
• laiko žymą;
• kontrolinę sumą.

MER / S duomenų įvedimas
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18 ĮRANKIŲ JUOSTOS
FUNKCIJOS

18.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Įrankių juostoje (ji yra planavimo srities dešinėje) rasite pagrindines funkcijas, kurios gali būti
naudojamos kuriant gydymo planą.
Ar tam tikras įrankių juostos mygtukas prieinamas, priklauso nuo esamos užduoties ir nuo rodomo
skenuoto vaizdo tipo.

Įrankių juostos funkcijų aktyvinimas

Kai norėdami suaktyvinti tam tikrą funkciją spustelėjate atitinkamą mygtuką, mygtukas tampa
geltonos spalvos. Neaktyvūs mygtukai yra mėlynos spalvos.
PASTABA: kuris nors įrankių juostos mygtukas gali būti ir pilkos spalvos, pvz., jeigu jis
netaikytinas įkeltiems duomenims.
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18.2 Vaizdų rinkinio pasirinkimas
Apžvalga

Bendroji informacija

Pjūvių ir vaizdų rinkinio pasirinkimo funkcija leidžia pasirinkti vaizdų duomenis, kurie bus
pateikiami vaizdų rodiniuose.

Prieiga prie pasirinkimo

Veiksmas

Spustelėkite Slice and Image Set Selection mygtuką.
Atidaromas dialogo langas Set Selection.

Dialogo langas „Set Selection“

②

① ③

126 pav. 

Kaip pasirinkti vaizdus

Veiksmai

1. Iš galimų vaizdų rinkinių sąrašo ② pasirinkite rodytiną vaizdų rinkinį.

2.

Norėdami peržiūrėti galimus vaizdų pjūvius, naudokite kairiajame rodinyje esančią slan-
kiklio juostą ①.
Taip pat galite užvesti pelės žymeklį ant dešinėje pusėje esančio rodinio ③ ir slinkti per
atskirus pjūvius.

3. Spustelėję OK patvirtinsite savo pasirinkimą ir tie pjūviai bus pateikiami planavimo srities
vaizdų rodiniuose.

Vaizdų rinkinio pasirinkimas
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18.3 Bendrosios parinktys
Apžvalga

Bendroji informacija

Naudodami Options funkciją galite koreguoti vaizdų, kurie pateikiami rodiniuose, rodymo bei
padėties parametrus. 

Prieiga prie rodinių parinkčių

Veiksmas

Spustelėkite Options mygtuką, kad atidarytumėte peržiūros parinkčių skirtukus.

Parinkčių skirtukai

① ② ③

127 pav. 

Nr. Skirtukas Žr.

① Viewing Options Psl. 278
psl.

② 3D Thresholding Psl. 282
psl.

③ 3D Clipping Psl. 283
psl.

PASTABA: ar skirtukai prieinami, priklauso nuo to, kokią planavimo užduotį tuo metu atliekate.
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18.3.1 Rodinių parinktys

Viewing Options, skirtukas

① ②

④
③

128 pav. 

Nr. Parinktis Žr.

① Image Display Psl. 278
psl.

② 3D Objects Psl. 279
psl.

③ 3D Plane View Options Psl. 280
psl.

④ Measurements Psl. 280
psl.

Image Display

129 pav. 

Bendrosios parinktys
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Parinktys

Kai pažymėtas žymimasis langelis Use image interpolation, programinė įranga interpoliuoja
skenuotų vaizdų pikselius, todėl rodomas geresnės kokybės vaizdas. 

Iš Display Orientation parinkčių pasirinkite padėtį, kuri jums priimtiniausia, arba tokią vaizdo
padėtį, kuri atitinka suplanuotą paciento guldymo ant operacinio stalo padėtį. 

3D Objects

130 pav. 

Parinktys

Show 3D objects in 2D views pasirinkite tokiu atveju, kai norite, kad objektai (pvz., sukurti per
planavimo užduotį Object Creation) 2D rodiniuose būtų rodomi trijų matmenų.

Pasirinkus Show only contours, bus rodomi tikt 3D ob-
jektų kontūrai (vaizdas kairėje). Kai ši parinktis neaktyvi,
3D objektai rodomi užpildyti (vaizdas dešinėje). 

Pasirinkite Show Trajectory Diameter trajektorijai rodyti pagal skersmenį, nustatytą planuojant
trajektoriją (žr. 236 psl.). 

Iš Contour Thickness parinkčių pasirinkite objektų kontūrinių linijų storį:
• Thin Contour;
• Medium Contour;
• Thick Contour.

ĮRANKIŲ JUOSTOS FUNKCIJOS
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3D Plane View Options

131 pav. 
Iš pateiktų variantų pasirinkite, kokia plokštuma turi būti vaizduojama 3D rodiniuose:
• Axial Plane;
• Coronal Plane;
• Sagittal Plane.

132 pav. 

PASTABA: kad pamatytumėte rezultatus, mygtuku View Types patikrinkite, ar parinktis
Planes yra suaktyvinta (žr. 77 psl.).
 

Matavimai: liniuotės rodymas

133 pav. 

Bendrosios parinktys
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Veiksmas

Pasirinkite Display ruler in 2D views, norėdami aktyvuoti skalę (milimetrais) ašiniame, vainiki-
niame ir sagitaliniame vaizdų rodinių dešinėje pusėje. 

Matavimai: koordinačių sistema

134 pav. 
Išskleidžiamajame sąraše Coordinate System galite pasirinkti koordinačių sistemą, kuri bus
naudojama dirbant su Measure Distances, Measure Angles funkcijomis (žr. 295 psl.) arba su
Measure Values / Hounsfield Unit funkcijomis (žr. 293 psl.). 
PASTABA: apie pasirinktos koordinačių sistemos rodymą rašoma 294 psl.. Koordinačių sistemų
parinktys aprašytos kitame puslapyje.
 

Koordinačių sistemų parinktys

Parinktis Paaiškinimas

No Coordinates Koordinatės nerodomos

AC / PC Koordinačių sistema lygiuojama su AC / PC sistema, kaip apibrėžta AC / PC
lokalizacijoje (žr. 133 psl.)

DICOM Koordinačių sistema pagal DICOM standartą

IEC61217 Koordinačių sistema pagal IEC 61217

Headring Koordinačių sistema pagal galvos laikiklio fiksatoriaus / padėties nustatymo
įtaiso derinį

Brainlab Image
Set Vidinė „Brainlab“ koordinačių sistema

RTOG Koordinačių sistema pagal RTOG
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18.3.2 3D Thresholding

Bendroji informacija

Šiame skirtuke galite nustatyti pilkos spalvos tonų, kurie naudojami pasirinkto vaizdų rinkinio 3D
modeliui apskaičiuoti, diapazono slenkstį. 
Atsižvelgiant į vaizdų rinkinį, rodomos tokios vertės:
• KT: Haunsfildo vienetai (HU);
• MR ir SPECT: pilkos spalvos vertės;
• PET: „Standard Uptake Value“ (SUV).

PASTABA: daugiau informacijos apie šias vertes pateikiama 293 psl..
 

Slenksčio pasirinkimas

135 pav. 

Veiksmai

1.

Slenksčiui koreguoti skirtos šios parinktys:
• atvaizdavimo funkcija su slankiklio juosta (apatiniame dešiniajame ekrano kampe);
• laukas Threshold HU po atvaizdavimo funkcija, į kurį galima įvesti vertę;
• išskleidžiamasis sąrašas, kuriame galima pasirinkti iš anksto nustatytą slenksčio tipą

(Skin arba Bone, tik KT vaizdų rinkiniuose).

2. Norėdami sukurti gaunamo 3D modelio peržiūrą, spustelėkite atnaujinimo rodinį apatinėje
kairėje ekrano pusėje.

Slenksčio atkūrimas

Veiksmas

Norėdami atkurti numatytąjį odos / kaulų slenksčio vertę, dialogo lange 3D Threshol-
ding spustelėkite Reset Threshold mygtuką.

Bendrosios parinktys
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18.3.3 3D Clipping

Bendroji informacija

Šiame skirtuke galite nustatyti vaizdo dalį, kuri bus rodoma vaizdo rodiniuose. Tai galite padaryti
šiais būdais:
• perkelkite rėmelį ant vaizdo dalies, kurią norite pašalinti iš 3D rodinio, (Enable Clipping

Range);
• Pašalinkite iš 3D modelio kvadrantą, kad būtų rodomas vaizdų rinkinio skerspjūvis (Enable

Cubic Cut).

Fiksavimo aprėpties nustatymas

136 pav. 

Veiksmai

1.
Spustelėkite Enable Clipping Range.
Viršutiniuose vaizdo rodiniuose matyti mėlynas rėmelis.

2. Jeigu funkcija dar neįjungta, įrankių juostoje spustelėkite Adjust Clipping
Range / Cubic Cut mygtuką.

3. Užveskite pelės žymeklį ant rėmelio ir pakoreguokite jį taip, kad apimtų plotą, kurį norite
pašalinti iš 3D rodinio.

4. Norėdami sukurti gaunamo 3D modelio peržiūrą, spustelėkite atnaujinimo rodinį apatinėje
kairėje ekrano pusėje.
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Kubo formos pjūvio nustatymas

137 pav. 

Veiksmai

1.
Spustelėkite Enable Cubic Cut.
Viršutiniuose vaizdo rodiniuose matyti mėlynas rėmelis.

2. Jeigu funkcija dar neįjungta, įrankių juostoje spustelėkite Adjust Clipping
Range / Cubic Cut mygtuką.

3.

Pasirinkite kvadrantą, kurį norite pašalinti iš 3D rodinio:
• Anterior Left;
• Anterior Right;
• Posterior Left;
• Posterior Right.

4. Spustelėkite bet kurią kvadranto kraštinę ir pakoreguokite kampus, taip nustatydami sritį,
kuri bus pašalinta iš 3D rodinio.

5. Norėdami sukurti gaunamo 3D modelio peržiūrą, spustelėkite atnaujinimo rodinį apatinėje
kairėje ekrano pusėje.

Bendrosios parinktys
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18.4 Vaizdų peržiūra
Vaizdų peržvalga ir slinktis

Bendroji informacija

Peržvalgos ir slinkties kryptis sutampa su pasirinkta rodymo kryptimi (žr. 278 psl.). Ją rodo
paciento piktograma, esanti apatiniame kairiajame rodinio kampe.

Kaip žvalgyti pjūvius

Rodiniuose, kuriuose pateikiami pradiniai vaizdų pjūviai arba pjūvių rekonstrukcijos (žr. 67 psl.),
yra mygtukai Browse Slice ir Browse Slices.

Parinktys

Spustelėję Browse Slice galėsite pereiti pirmyn arba atgal per vieną pjūvį.

Spustelėję Browse Slices galėsite pereiti pirmyn arba atgal per 3 arba 7 pjū-
vius (pvz., skirtukuose 4 Views arba 8 Views).

Kaip slinkti per vaizdus

Slinkties funkcija priklauso nuo pasirinkto skirtuko:
• Depth Scrolling: naudokite šį mygtuką rekonstrukcijų rodiniuose slinkti per skenogramų

rekonstrukcijas; 
• Slice Scrolling: naudokite šį mygtuką pjūvių rodiniuose slinkti per esamus pjūvius (panašu į

pjūvių peržvalgos funkciją). 

Veiksmai

1. Spustelėję slinkties mygtuką jį suaktyvinsite.

2. Laikydami paspaudę kairįjį pelės klavišą slinkite pelės žymekliu per pasirinktą vaizdą
aukštyn arba žemyn, kad būtų parodytas reikiamas gylis ar pjūvis.

3. Spustelėjus mygtuką dar kartą, funkcija bus išjungta.

PASTABA: pradinis pjūvių atstumas skiriasi nuo pjūvių atstumo, kuris naudojamas
rekonstrukcijoms.
 

ĮRANKIŲ JUOSTOS FUNKCIJOS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers. 285



18.4.1 Apžvelgti ir centruoti iš naujo

Bendroji informacija

Pan and Recenter funkcija suteikia šias galimybes:
• peržiūrėti vaizdų rinkinyje tam tikras plokštumas;
• vilkti vaizdą norint geriau ištyrinėti tam tikrą sritį.

Apžvalgos ir centravimo iš naujo funkcijos naudojimas

Veiksmai

1. Spustelėkite Pan and Recenter mygtuką, kad būtų parodytos vertikalios ir ho-
rizontalios plokštumos, kurias vaizduose žymi mėlynos linijos.

2.

• Norėdami pamatyti konkrečią plokštumą, spustelėkite pelės žymekliu ant linijos (ji žen-
klina plokštumą) ir vilkite ją į norimą plotą.

• Norėdami perkelti plokštumas vienu metu, spustelėkite ant dviejų linijų sankirtos taško ir
vilkite linijas į norimą vietą.

Rodinys centruojamas iš naujo pagal naująją padėtį.

3.

Norėdami ištyrinėti tam tikrą vaizdo sritį, užveskite ant vaizdo pelės žymeklį (pelės žymek-
lis pasidaro panašus į ranką) ir vilkite vaizdą į norimą padėtį.
Kad būtų lengviau tyrinėti vaizdą, kartu su apžvalgos funkcija galite naudoti ir Zoom In
funkciją (žr. 287 psl.).

4. Spustelėjus mygtuką dar kartą, funkcija bus išjungta.

Papildomi rodinių centravimo metodai

Parinktys

Spustelėjus paieškos piktogramą, rodinys centruojamas funkcijų srityje
pasirinktame taške.
PASTABA: paieškos piktograma galima registruojant taškus ir planuojant
trajektoriją.
 

Du kartus spustelėkite elementą funkcijų srities sąraše vaizdui atitinka-
mai centruoti. Pavyzdžiui, planuodami trajektoriją galite centruoti rodinį
arba tiksliniame, arba įėjimo taške.

Vaizdų peržiūra
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18.4.2 Vaizdų mastelio keitimas

Kaip keisti mastelį

Mygtukas Paaiškinimas

Spustelėjus Zoom In mygtuką rodomas vaizdas priartinamas.
Ką daryti, norint priartinti tam tikrą dominančią sritį:
• užveskite ant tos srities pelės žymeklį;
• laikydami paspaudę kairįjį pelės klavišą vilkite žymeklį – atsiras pasirinkimo rė-

melis;
• paleiskite pelės žymeklį ir bus parodyta priartinta dominanti sritis.

Spustelėję Zoom Out mygtuką galėsite apžvelgti visą vaizdą.

PASTABA: jei paspausite dešinįjį pelės klavišą, kai įjungtas Zoom in režimas, vaizdas bus
nutolintas. Jei paspausite dešinįjį pelės klavišą, kai įjungtas Zoom Out režimas, vaizdas bus
priartintas.
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18.5 Langų aplinka
Pagrindinė langų aplinka

Bendroji informacija

Keisdami langų aplinkos nustatymus galite koreguoti pilkos spalvos lygio pasiskirstymą
rodomuose vaizduose ir taip pagerinti struktūrų matomumą ar kontrastą.
Langų aplinkos nustatymus galite koreguoti ašiniuose, sagitaliniuose ir vainikiniuose rodiniuose.

Langų aplinkos nustatymų koregavimas

Veiksmai

1. Norėdami įjungti, paspauskite Windowing mygtuką. 

2.
Norėdami pamatyti esamus nustatymus, spustelėkite ant rodinio ir laikykite
paspaudę kairįjį pelės klavišą, tuomet bus parodyta atvaizdavimo funkcija.
PASTABA: atvaizdavimo funkcija išnyksta atleidus pelės klavišą.
 

3. Spustelėjus mygtuką dar kartą, funkcija bus išjungta.

Langų aplinka
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18.5.1 Išplėstinė langų aplinka

Bendroji informacija

Advanced Windowing funkcija suteikia išplėstinių parinkčių pilkos spalvos vertės pasiskirstymui
reguliuoti, kad būtų lengviau atskirti kaulo struktūrą ar žymiklio taškus nuo minkštųjų audinių. 
Atsižvelgiant į vaizdų rinkinį, rodomos tokios vertės:
• KT: Haunsfildo vienetai (HU);
• MR ir SPECT: pilkos spalvos vertės;
• PET: „Standard Uptake Value“ (SUV).

PASTABA: daugiau informacijos apie šias vertes pateikiama 293 psl..
 

Išplėstinės langų aplinkos aktyvinimas

Veiksmas

Spustelėkite Advanced Windowing, kad atidarytumėte dialogo langą Windowing.

Ekrano maketas

①

④
⑧

②

⑤
⑥
⑦

⑨ ③

138 pav. 
PASTABA: jungiant vaizdus (žr. 149 psl.) pateikiami du skirtukų lapai (Windowing Amber ir
Windowing Blue), kuriuose galima pritaikyti langų aplinkos nustatymus atskirai kiekvienam
vaizdų rinkiniui.
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Ekrano paaiškinimas

Nr. Sritis Paaiškinimas

① „Current“ vaiz-
das Pradinis pjūvis iš esamo vaizdų rinkinio.

② Preview Modifikuoto pjūvio peržiūra pritaikius jūsų atliktas korekcijas.

③
Funkcija „Win-
dowing Region
of Interest“

Iš tam tikros vaizdų rinkinio srities paimtas pilkos spalvos vertes pritaiko
visam vaizdų rinkiniui.

④ Color Tables

Spalvos schemų parinktys
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤
Predefined
Windowing Set-
tings

Rinkitės iš nustatytų langų aplinkos verčių:
• „Current Windowing“: atkuriami langų aplinkos nustatymai, kurie ga-

liojo jums atidarius šį dialogo langą;
• „Radiology Defined“: pritaiko nustatymus, kurie buvo nustatyti per pir-

minį vaizdų gavimą;
• „Bone“: pritaiko nustatymus, kurie išblukina minkštuosius audinius ir

išryškina kaulus (galioja tik KT vaizdų rinkiniams);
• „Full Range“: pritaiko visą skeneriu gautų pilkos spalvos verčių /

Haunsfildo vienetų intervalą.

⑥ Žymimasis lan-
gelis „Inverse“

Spalvų rodymą galima keisti atvirkštiniu, apverčiant numatytąją nuosta-
tą, kad, pavyzdžiui, oras būtų rodomas baltai, o kaulas – juodai. Tai
naudinga kontrastui pagerinti prieš kuriant objektą (žr. 165 psl.).

⑦
Slankiklio juos-
tos „Level“ ir
„Width“

Koreguojamas pilkos spalvos verčių lygis ir plotis.

⑧ Atvaizdavimo
funkcija

Grafiškai parodo Haunsfildo vienetų / pilkos spalvos verčių pasiskirsty-
mą vaizdų duomenyse.

⑨ Žymimasis lan-
gelis „Zoom“

Susiaurina sritį, kuriai pateikiamas Haunsfildo vienetų / pilkos spalvos
verčių pasiskirstymo grafinis vaizdavimas.

Pilkos spalvos lygio ir pločio koregavimas

Parinktys

Vaizdo langų aplinkos lygio koregavimas:

• įrašykite vertę lauke Level arba
• slankiokite slankiklį, kol laukelyje nustatysite reikiamą vertę.

Vaizdo langų aplinkos pločio koregavimas:

• įrašykite vertę lauke Width arba
• slankiokite slankiklį, kol laukelyje nustatysite reikiamą vertę.

Langų aplinka
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Pilkos spalvos verčių pasiskirstymo pločio koregavimas

① ② ③

139 pav. 

Parinktys

Verčių koregavimas:
• įrašykite Right ir Left vertes tiesiai į atitinkamus laukus arba
• pelės žymekliu reguliuodami kairiosios vertės ② ir (arba) dešiniosios vertės ③ slankiklius, kol

atitinkamuose laukuose bus rodomos reikiamos vertės.

Jeigu langų aplinkos nustatymus norite parinkti tiksliau, pažymėkite langelį Zoom ① – taip su-
siaurinsite pilkos spalvos verčių pasiskirstymo grafinio vaizdavimo sritį.

Darbas su langų aplinka dominančioje srityje

Naudojant šią parinktį galima apibrėžti tam tikrą sritį vaizdų rinkinyje ir tada pritaikyti tos srities
pilkos spalvos vertes visam duomenų rinkiniui.

Veiksmai

1. Spustelėkite Windowing Region of Interest mygtuką ir taip jį suaktyvinkite.

2.

Lange Preview pelės žymekliu nubrėžkite rėmelį aplink plotą, kuriame norite pasirinkti
langų aplinkos nustatymus.
PASTABA: taip pat Preview plote galite tiesiog spustelėti reikiamą vaizdo vietą.
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Veiksmai

3.

Atleiskite kairįjį pelės klavišą ir pamatysite apskaičiuotus peržiūros rezultatus.
Programinė įranga apibrėžtoje srityje parenka minimalias ir maksimalias vertes ir pritaiko
jas Level bei Width slankikliams ir Left bei Right laukams.

4. Spustelėkite OK ir pilkos spalvos vertės iš pasirinktos srities bus pritaikytos visam vaizdui.

Langų aplinka
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18.6 Matavimo funkcijos
Haunsfildo vienetų / pilkos spalvos verčių matavimas

Bendroji informacija

Measure Hounsfield Units ir Measure Values funkcijos leidžia išmatuoti Haunsfildo vienetus
arba pilkos spalvos vertes daugiausia trijuose vaizdo pjūvio taškuose.

Mygtukas Paaiškinimas

Measure Hounsfield Units mygtukas rodomas KT vaizdų rinkiniuose.

Measure Values mygtukas rodomas kitiems vaizdų rinkiniams (pvz., MR, SPECT,
PET). 

Matavimo vienetai

Vienetas Paaiškinimas

HU (Haunsfildo vie-
netai)

Atliekant diagnostinį KT vizualizavimą informacija apie tankį vertinama
tarptautiniais Hounsfield vienetais (HU) skalėje: nuo –1 024 iki 3 071, kur
0 yra vandens vertė (1,0 g/cm3), o –1 000 yra oro vertė. 
Dirbant su neurologiniais KT vaizdais, smegenų audiniui kontrastuoti pa-
prastai naudojamas 40 HU lygis ir 100 HU plotis.

Pilkos spalvos vertės
Pilkos spalvos verčių rodymo intervalas:
• nuo 0 (juodas) iki 255 (baltas) (8 bitų vaizdai).
• nuo 0 (juodas) iki 65 535 (baltas) (16 bitų vaizdai).

FA vertės Tai frakcinės anizotropijos matavimas, jo intervalas yra 0–1.

ADC matavimas
(matomos difuzijos
koeficientas)

Išreikštos mm²/s.

SUV (standartinės
įsisavinimo vertės)

Pusiau kokybinis būdas įvertinti PET aktyvumą esant tam tikram fokusavi-
mui.
PET skenogramų standartinių įsisavinimo verčių skaičiavimo įdiegimas į
iPlan programinę įrangą yra pagrįstas šiuo leidiniu:
„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.“

Pilkos spalvos verčių / Haunsfildo vienetų matavimas

Veiksmai

1. Spustelėkite matavimo mygtuką (Measure Hounsfield Units arba Measure Values).

2.

Spustelėkite pelės žymekliu ant bet kurio pjūvio taško ir bus parodyta rūpima vertė tame
taške.
Norėdami atnaujinti vertę dinamiškai, laikykite nuspaustą kairįjį pelės klavišą ir slinkite pe-
lės žymeklį per vaizdą.

3. Kai vėl spustelėsite mygtuką, šis bus išjungtas, o rodoma vertė iš vaizdo rodinio išnyks.
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Rodomos vertės

iPlan gali parodyti tik tokius pilkos spalvos verčių / Haunsfildo vienetų / SUV duomenis vienam
pikseliui, kokius apskaičiavo ir eksportavo skeneris. Būkite itin dėmesingi, kai šią informaciją
interpretuojate, ir įsitikinkite, kad ta informacija teisinga. Pvz., kūginio pluošto KT duomenyse arba
rotacinės angiogramos duomenyse faktinių HU verčių nėra.

Naudotojas turi užtikrinti, kad parodyta Haunsfildo vienetų vertė yra teisinga.

Kadangi standartinės įsisavinimo vertės (SUV) gali skirtis priklausomai nuo to, koks PET
skaitytuvas naudojamas, prieš darbą visada palyginkite rodomas vertes su SUV vertėmis,
gautomis tiesiai iš skenerio.

Koordinačių sistemos rodinys

Kai įrankių juostoje įjungiate kurią nors matavimo funkciją ir paskui spustelite kur nors ant vaizdų
rinkinio, programinė įranga ties pasirinktu tašku taip pat parodo vaizdų rinkinio koordinates –
parodo pagal tokią koordinačių sistemą, kokia buvo nustatyta skirtuke Viewing Options (žr. 281
psl.).

①

②

③

140 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①

Šioje eilutėje rodomas atskaitos rinkinys, kuriuo pagrįsta koordinačių sistema. Šiuo atveju
tai yra ašinių MR vaizdų rinkinys, pažymėtas #7 (skirtuke Viewing Options buvo pasirink-
ta koordinačių sistema Brainlab Image Set).
Jeigu skirtuke Viewing Options būtumėte kaip koordinačių sistemą pasirinkę Headring,
tuomet šioje eilutėje būtų rodomas planui parinktas galvos laikiklio fiksatorius.

② Pasirinkto taško X, Y, Z koordinatės vaizdų rinkinyje.

③ Pasirinkto taško matavimo vertė.

PASTABA: čia parodytos koordinatės – ypač tos, kurios yra galvos laikiklio fiksatoriaus, – nėra
skirtos lankui reguliuoti. Atliekant gydymą reikia naudoti tik tas koordinates, kurios nurodytos lanko
nustatymų dialogo lange arba spaudinyje. Koordinačių sistemos rodinys skirtas tik peržiūros
tikslams.
 

Matavimo funkcijos
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18.6.1 Atstumo ir kampo matavimas

Kaip matuoti atstumus

Measure Distances funkcija leidžia išmatuoti vaizde atstumą tarp dviejų taškų (iki trijų taškų
porų).

Veiksmai

1. Spustelėkite Measure Distances mygtuką ir taip jį suaktyvinkite.

2.

Spustelėkite pelės žymekliu du taškus duomenų rinkinyje.
Programinė įranga apskaičiuoja ir parodo atstumą milimetrais tarp tų taškų.
PASTABA: taškus galite perkelti. Spustelėkite ant pasirinkto taško pele ir nuvilkite jį į nau-
ją vietą.
 

3. Kai vėl spustelėsite mygtuką, šis bus išjungtas, o rodoma vertė iš vaizdo rodinio išnyks.

Kaip matuoti kampus

Funkcija Measure Angles leidžia išmatuoti vaizde kampą tarp bet kurių trijų taškų.
Vienu metu gali būti rodomos daugiausiai trys grupės po tris taškus.

Veiksmai

1. Spustelėkite Measure Angles mygtuką ir taip jį suaktyvinkite.

2.

Spustelėkite pelės žymekliu tris taškus vaizde.
Programinė įranga apskaičiuoja ir parodo kampą tarp pasirinktų taškų.
PASTABA: taškus galite perkelti. Spustelėkite ant pasirinkto taško pele ir nuvilkite jį į nau-
ją vietą.
 

3. Kai vėl spustelėsite mygtuką, šis bus išjungtas, o rodoma vertė iš vaizdo rodinio išnyks.

ĮRANKIŲ JUOSTOS FUNKCIJOS
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18.7 Pažymėti taškai
Taškų įtraukimas ir šalinimas

Bendroji informacija

Add / Remove Points mygtuku galite nustatyti orientyrus vaizdų rinkinyje. Galite naudoti šią
funkciją dominantiems taškams pabrėžti žvalgydami, kai naudojate „Brainlab“ žvalgymo
programinę įrangą. 

Taškų įtraukimas

Veiksmai

1. Spustelėkite Add / Remove Points mygtuką.

2.
Kairiuoju pelės mygtuku spustelėkite tiesiai ant vaizdo, kur turėtų atsidurti taškas.
Atveriamas dialogo langas Properties.

3. Lauke Image Set pasirinkite vaizdų rinkinį, kuriame reikia padėti tašką.

4.
Lauke Name įveskite taško pavadinimą.
PASTABA: jei nepavadinate taško, jis į sąrašą įtraukiamas pavadinimu Labeled Point ir
gauna nuoseklų eilės numerį.
 

5. Spalvų paletėje pasirinkite taško spalvą.

6. Jei norite nustatyti pažymėtų taškų grupes, pvz., tų, kurie priklauso tam tikrai struktūrai,
spustelėkite mygtuką New Groups... ir atitinkamai pavadinkite grupę.

7. Spustelėkite OK, kad jūsų nustatymai būtų patvirtinti ir taškas rodomas vaizdų rodiniuose.

Pažymėti taškai
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Rodomi taškai

141 pav. 

Taškų tvarkymas

Įtraukę taškų į gydymo planą, galite juos tvarkyti skirtuko Plan Content lape (žr. 91 psl.).

Taškų šalinimas

Veiksmai

1. Spustelėkite Add / Remove Points mygtuką.

2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tašką, kurį norėtumėte pašalinti.

ĮRANKIŲ JUOSTOS FUNKCIJOS
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18.8 Ekrano nuotraukos
Apžvalga

Ekrano nuotraukų darymas

Veiksmas

Norėdami padaryti rodomo ekrano nuotrauką, spustelėkite Screenshot mygtuką. 

Įrašytos ekrano nuotraukos

Užvedus pelės žymeklį ant Screenshot mygtuko, atidaromas pranešimo langelis ① su nuoroda į
aplanką, kuriame ekrano nuotraukos įrašomos (poaplankis pavadinimu
„Screenshots“ „Brainlab“ aplanke, sukurtas „Brainlab“ pagalbos tarnybos).
Saugyklos kelias paprastai yra F:\Brainlab\Screenshots.

①

142 pav. 

Pacientų konfidencialumas

Kiekvienoje ekrano nuotraukoje rodoma paciento pavardė. Pacientų konfidencialumo sumetimais
pasirūpinkite, kad prieiga prie visų ekrano nuotraukų būtų suteikta tik su tų pacientų gydymu
susijusiems medicinos personalo darbuotojams.

Ekrano nuotraukos
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19 PLANŲ ĮRAŠYMAS
19.1 Kaip įrašyti gydymo planą
Apžvalga

Bendroji informacija

Naudojantis įrankių juostos mygtuku Save Treatment Plan galima įrašyti gydymo planą išplėstiniu
„Brainlab“ duomenų formatu, kad vėliau jį būtų galima peržiūrėti arba kurti kelių etapų planą.
Gydymo planą galima įrašyti baigus bet kurią planavimo užduotį.
Naudojant planavimo užduotį Save and Export, gydymo planą galima eksportuoti į kitokį nei
įkeltasis duomenų formatą. Eksportavimo parinktys aprašytos 305 psl.

Jeigu gydymo planas atveriamas arba darbas programinėje įrangoje baigiamas neįrašius
dabartinio gydymo plano pakeitimų, šie pakeitimai prarandami ir jų atkurti nebegalima.

Automatinio įrašymo procedūra

Jeigu kurį laiką nebuvo programinės įrangos sąveikos su naudotoju ir dėl to ji neveikė, iPlan gali
automatiškai įrašyti dabartinį gydymo planą ir baigti darbą programoje. Tokiu atveju, kitą kartą
atvėrus programinę įrangą, planą (pažymėtą Automatically Saved) galima pasirinkti dialogo
lange Plans (žr. 37 psl.).

PLANŲ ĮRAŠYMAS
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19.1.1 Pakeitimų įrašymas

Kaip įrašyti

143 pav. 

Veiksmai

1. Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Save Treatment Plan, kad būtų atvertas
dialogo langas Save As...

2.

Išskleidžiamajame sąraše Plan State pasirinkite plano būseną (Planning in progress,
Ready to review arba Planning finished).
PASTABA: ši būsena bus rodoma kitą kartą atvėrus gydymo planą. Jeigu pageidaujate
papildomų plano būsenos parinkčių, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą.
 

3.
Pateiktuose plano laukuose įveskite pavadinimą ir aprašą.
Lauke Changed by įveskite planą sudariusio specialisto vardą ir pavardę.

4. Spustelėkite Save dialogo langui užverti ir grįžkite į ankstesnįjį iPlan ekraną.

Kaip įrašyti gydymo planą
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Vaizdų duomenų atžymėjimas

144 pav. 
Jei iškiltų atminties talpos problema, galite atžymėti pjūvius, kad sumažintumėte failo dydį.
PASTABA: neįtraukiami tik tie pjūviai, kuriuose nėra planavimo turinio.
 

Veiksmai

1. Pasirinkite Select Content dialogo lange Save As...

2. Atžymėkite vaizdų rinkinį, kaip reikalaujama.

3. Spustelėkite Save dialogo langui užverti ir grįžkite į ankstesnįjį iPlan ekraną.

Papildomos parinktys

Parinktys

Jei norite panaikinti gydymo planą, pasirinkite jį sąraše ir spustelėkite Delete.

Aktyvinkite žymės langelį Show all plan versions, kad būtų rodomi įvairiuose etapuose automa-
tiškai ar rankiniu būdu įrašyti tokio pat pavadinimo planai.

Kad būtų rodomas žurnalo failas su papildoma informacija apie jau atliktus veiksmus, spauskite
Logfile... (žr. 22 psl.).

Norėdami eksportuoti gydymo planą į kitą duomenų formatą, spauskite Archives (žr. 24 psl.).

PLANŲ ĮRAŠYMAS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers. 301



19.1.2 Katalogo nustatymų keitimas

Nustatymų pakeitimas

Gydymo plano duomenys įrašomi į iš anksto sukonfigūruotą katalogą. Jei reikia, įvairius katalogo
nustatymus galima keisti.

145 pav. 

Veiksmai

1. Spustelėkite Archives, kad būtų atvertas dialogo langas Save Archives.

2. Pasirinkite norimą keisti archyvą.

3. Spustelėkite Settings, kad būtų atvertas dialogo langas Brainlab format (parodytas pir-
miau).

4.
• Lauke Data Path spustelėkite Browse, kad pereitumėte prie atitinkamo tinklo arba vie-

tinio kelio.
• Arba įveskite paciento duomenų failo kelią rankiniu būdu.

5.

Pažymėkite atitinkamus žymimuosius langelius, kad pritaikytumėte galimus įrašymo nus-
tatymus:
• Use compressed and packed file format for removable devices: paspartinamas ar-

chyvavimas keičiamuosiuose USB diskuose;
• Reduce transfer time for removable devices: paspartinamas archyvavimas keičia-

muosiuose įrenginiuose neįtraukiant neapdorotų duomenų, nenaudojamų naršant;
• Delete existing patient data in target folder: išvalomas keičiamasis įrenginys.

6. Jei norite patikrinti, ar failo kelias tinkamas, spustelėkite Test connection.

7. Spustelėkite OK nustatymams patvirtinti ir grįžkite į dialogo langą Save As...

Jei „iPlan“ paleista programoje „Content Manager“, duomenys turi būti išsaugoti tame
pačiame archyve, iš kurio buvo įkelti. Kitu atveju planavimo rezultatai nubus prieinami
tolesniam naudojimui su „Brainlab Elements“.

Kaip įrašyti gydymo planą

302 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers.



19.2 Plano, skirto naudoti su „iPlan RT Image“,
įrašymas

Suderinamumas su „iPlan RT Image“ programine įranga

Bendroji informacija

iPlan 3.0 yra suderinama su iPlan RT Image 4.1. Tačiau prieš keldami į iPlan RT Image 4.1
planą, sukurtą naudojant programinę įrangą iPlan 3.0, atsižvelkite į šioje dalyje aptariamas temas.

Lokalizuotų vaizdų rinkiniai

Jeigu lokalizuotų vaizdų rinkinys su praleistais tarpiniais pjūviais (lokalizuotų pjūvių sekoje
praleistais pjūviais (žr. 110 psl.)) keliamas į „iPlan RT Image 4.1“, vaizdų rinkinį reikia
delokalizuoti ir vėl lokalizuoti naudojant „iPlan RT Image“. Praleisti tarpiniai pjūviai
netinkami naudoti planuojant spindulinės terapijos procedūras.

Kai kelios lokalizacijos į „iPlan RT Image 4.1“ įkeliamos naudojant „iPlan Stereotaxy 3.0“
įrašytą gydymo planą, naudotojas negali nustatyti stereotaktinių programinės įrangos
„iPlan RT Image“ atskaitos parametrų, nes jie yra nustatyti programoje „iPlan Stereotaxy“.
Kad apsaugotumėte pacientą nuo traumų (kurių gali įvykti programinėje įrangoje „iPlan RT
Image“ klaidingai nustačius stereotaktines koordinates), nekelkite į „iPlan RT Image“ kelių
lokalizacijų. Delokalizuoti netinkamas lokalizacijas galima, pavyzdžiui, prieš įrašant planą į
programinę įrangą „iPlan Stereotaxy“ arba įkėlus jį į „iPlan RT Image“. Paskui „iPlan RT
Image 4.1“ lokalizaciją galima perdaryti.

Koordinačių rodinys

Kai išvestis iš vienos taikomosios „iPlan“ programos naudojama kaip kitos taikomosios
„iPlan“ programos įvestis, galvos laikiklio fiksatoriaus / padėties nustatymo įtaiso
koordinatės gali reikšti skirtingas anatomines padėtis, priklausomai nuo to, kuris vaizdų
rinkinys, nustatant galvos laikiklio fiksatoriaus / padėties nustatymo įtaiso koordinačių
sistemą / pradžią, naudojamas kaip stereotaktinės atskaitos taškas. Būtinai tikrinkite
perduodamus anatominės padėties duomenis.

Planiniai objektai

Jeigu gydymo plane yra planinių objektų, naudodamiesi funkcija „Prepare for Export...“
paruoškite šiuos objektus eksportuoti, prieš įrašydami planą į „iPlan 3.0“. Kada šią funkciją
privaloma naudoti, aprašyta 199 psl.. Priešingu atveju gydymo plano nepavyks įkelti į
„iPlan RT Image 4.1“.

PLANŲ ĮRAŠYMAS
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Plano, skirto naudoti su „iPlan RT Image“, įrašymas
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20 PLANO EKSPORTAVIMAS
IR „iPLAN“ UŽDARYMAS

20.1 Eksportavimas: „Standard Brainlab“ formatas
Eksportavimas į „Standard Brainlab“ formatą

Bendroji informacija

Pasirinkę šią parinktį, galite eksportuoti gydymo planą ir naudoti jį su „Brainlab“ žvalgymo
programine įranga.

Eksportavimo prieiga

Veiksmai

1. Spustelėkite Go to... srityje Navigator, kad būtų atverta iPlan Navigator.

2. Spustelėkite Save and Export dialogo langui Save Archives atverti. 

3. Spustelėkite New Archives, kad būtų atvertas dialogo langas New Archives.

4.
Pasirinkite Standard Brainlab ir spustelėkite Next.
Atveriamas dialogo langas Brainlab Standard, kuriame galite nustatyti archyvo nustaty-
mus.

PLANO EKSPORTAVIMAS IR „iPLAN“ UŽDARYMAS
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Kaip nustatyti archyvo nustatymus

146 pav. 

Veiksmai

1. Dialogo lango Brainlab Standard lauke Archive Name įveskite archyvo pavadinimą. 

2.
Norėdami nustatyti naują katalogą, kuriame bus įrašomi duomenys, spustelėkite Browse
tinkamam tinklui arba vietiniam keliui naršyti lauke Data Path.
Failo kelią galima įvesti ir patiems.

3.

Išskleidžiamajame sąraše Platform pasirinkite eksportavimo platformą (pvz., Cranial Es-
sential 1.x).
PASTABA: kad sėkmingai įkeltumėte gydymo planą į žvalgymo sistemą, įsitikinkite, jog
pasirinkote tinkamą eksportavimo platformą ir eksportavimo vietą.
 

4.

Dialogo lange After successful export:
• Pažymėkite žymimąjį langelį Close iPlan, kad užvertumėte iPlan po eksportavimo.
• Pažymėkite žymimąjį langelį Start follow-up application ir spustelėkite Browse, kad

galėtumėte rinktis tolesnę programą.

5. Jei reikia, spustelėkite Enable interpolation for non-512x512 images.

6. Jei norite patikrinti, ar failo kelias tinkamas, spustelėkite Test connection.

7. Spustelėkite OK nustatymams įrašyti ir grįžti į dialogo langą Save Archives, kuriame
naujas archyvas dabar rodomas sąraše.

Eksportavimas: „Standard Brainlab“ formatas
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Dialogo langas „Save Archives“

147 pav. 

Parinktys

Norėdami tęsti eksportavimo procedūrą, sąraše pasirinkite archyvą ir spustelėkite Next, kad
būtų atvertas dialogo langas Export (žr. 307 psl.).

Norėdami nustatyti kitą katalogą, į kurį turėtų būti eksportuojamas planas, spustelėkite Settings.
Koreguokite kelią lauke Data path, kaip aprašyta 306 psl..

Norėdami naikinti archyvą, pasirinkite archyvą sąraše ir spustelėkite Delete.

Norėdami matyti žurnalo failą su informacija apie jau baigtus veiksmus, spustelėkite Logfile (žr.
22 psl.).

Plano eksportavimas

148 pav. 

PLANO EKSPORTAVIMAS IR „iPLAN“ UŽDARYMAS
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Veiksmai

1. Dialogo lange Save Archives pasirinkite archyvą ir spustelėkite Next, kad būtų atvertas
dialogo langas Export (parodyta pirmiau).

2. Pateiktuose dialogo lango dalies Plan Details laukuose įveskite plano pavadinimą ir apra-
šą.

3.

Dialogo lango dalyje Select content for export pažymėkite atitinkamus žymimuosius lan-
gelius ir taip pasirinkite vaizdų rinkinius bei turinį, kurį norite eksportuoti.
PASTABA: prieš eksportuodami objektus, sukurtus Object Creation, galite juos paruošti
eksportuoti, parinkę kitokį vaizdų rinkinį, į kurį bus eksportuojamas objektas (žr. 199 psl.).
 

4. Spustelėkite Export gydymo planui eksportuoti.

Svarbūs duomenų eksportavimo patarimai

• Kad planas būtų eksportuojamas sėkmingai, turite pasirinkti pasirinkto duomenų rinkinio
reikiamą suplanuotą turinį. Jei suplanuoto turinio žymimasis langelis nepažymėtas (užmerktos
akies piktograma, žr. 62 psl.), turite jį pažymėti, jeigu norite eksportuoti turinį.

• Atsižvelgiant į prieinamą procesoriaus atmintį, suplanuoti objektai eksportuojant gali būti laikinai
nematomi, tačiau juos vis tiek galima žvalgyti.

• Sudėtiniai objektai, kuriuose yra labai daug fragmentų, ne visuomet gali būti eksportuojami
žvalgyti. Galite naudoti funkciją Maximal Fragment Number tokiems objektams supaprastinti
(žr. 180 psl.).

• Gydymo planai su lokalizuotais vaizdų rinkiniais, kuriuose yra praleistų vaizdo pjūvių (žr. 110
psl.), bus eksportuojami į „Brainlab“ žvalgymo programinę įrangą be praleistų pjūvių. Praleisti
vaizdo pjūviai nepalaikomi standartinio „Brainlab“ formato.

Duomenų rinkiniai, viršijantys pjūvių rinkinio koordinatę +/–511 mm, programos „iPlan“
bus įkeliami planavimo tikslams, tačiau jų nebus galima eksportuoti (įskaitant prijungtą
plano turinį), nes šie duomenys nesuderinami su „Brainlab“ žvalgymo programine įranga.

Gydymo plano informacija

Dėl duomenų formato apribojimų ribojamas šių eksportuoti skirtų gydymo plano duomenų simbolių
maksimalus skaičius:
• Paciento vardas: daugiausia 33 simboliai
• Paciento ID: daugiausia 17 simbolių
• 3D objektų pavadinimai: daugiausia 23 simboliai
• Plano aprašas: daugiausia 110 simbolių

Jei maksimalus simbolių skaičius viršijamas, eksportuojant informacija atitinkamame lauke
bus sutrumpinama automatiškai.

Eksportavimas: „Standard Brainlab“ formatas
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20.1.1 Papildoma eksportavimo informacija

Eksportuotų objektų rodinys

Jei turinys (pvz., trajektorijos, sukurti objektai ir t. t.) suplanuotas naudojant daugiau nei aštuonias
spalvas, spalvų skaičius bus sumažintas iki numatytojo skaičiaus (aštuonių), kai duomenis
eksportuosite naudoti su žvalgymo programine įranga. Įsitikinkite, kad pasirinkote spalvas, kurios
padeda suplanuoto turinio dalis atskirti vieną nuo kitos.
Eksportuojant pažymėtus taškus (žr. 296 psl.), taškai žvalgymo programinės įrangos bus
pakeičiami į vienspalvius, nepaisant iPlan suplanuotos spalvos. Kai eksportuojami keli pažymėti
taškai, jie žvalgymo programinės įrangos bus sujungiami į vieną grupę.

Gydymo plano duomenys

Prieš įkeldami gydymo planą į žvalgymo sistemą, palaukite, kol bus baigta eksportavimo
procedūra. Kitu atveju gali būti įkeliami nebaigti arba netinkami duomenys ir dėl jų
paciento gydymas gali būti netinkamas.

Išvaizda ir vizualizavimas gali skirtis atsižvelgiant į „Brainlab“ programą (pvz., planavimo ir
žvalgymo programinę įrangą) dėl skirtingos naudotojo sąsajos ir darbo eigos.
Eksportuotus duomenis prieš operaciją visada reikia patikrinti tikslinėje platformoje.

Keli duomenų rinkiniai, kurie buvo sujungti lokalizuojant atskirai, negali būti eksportuojami
į žvalgymo programinę įrangą „Kolibri“ arba „VectorVision“. Gali būti lokalizuojamas tik
vienas atskaitos duomenų rinkinys, o visus kitus duomenų rinkinius reikia sujungti
patiems, suporuotų taškų arba automatinio vaizdų sujungimo metodu, jei jie bus
eksportuojami į žvalgymo programą.

Prieš pasirinkdami eksportuoti archyvą į išorinę laikmeną, pavyzdžiui, talpųjį diską arba
USB atmintuką, pirmiausia laikmeną prijunkite. Kitaip plano turinį uždraudžiama
eksportuoti.

Langų aplinka eksportuotų duomenų rinkiniuose

Jei langų aplinką taikėte 16 bitų ne KT duomenų rinkinyje dirbdami su programa iPlan,
eksportuojant duomenų rinkinį galimų pilkumo tono verčių diapazonas ribojamas žvalgymo
programos (programinės įrangos versijos < 7.x VectorVision cranial / ENT ir < 2.x Kolibri
cranial / ENT). Žvalgymo programa atsižvelgia tik į pilkumo tono vertes tarp kairiosios ir
dešiniosios ribos, kaip apibrėžta Advanced Windowing.

Atlikus eksportavimą, chirurgas žvalgydamas neturi galimybės peržiūrėti ir koreguoti viso
pilkumo tono verčių diapazono.
Toliau pateiktame vaizde pateikiamas iPlan programinės įrangos Advanced Windowing nurodytų
kairiosios ir dešiniosios pilkų tonų verčių pavyzdys ir parodoma, kaip veikiamas langų aplinkos
diapazonas:
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① ②

③

④
149 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Nustatyta kairiosios pilkumo tono vertės riba.

② Nustatyta dešiniosios pilkumo tono vertės riba.

③
Eksportuojant programinė įranga konvertuoja sritį tarp kairiosios ir dešiniosios ribos iš 16
bitų duomenų į 8 bitų duomenis (65 536 pilkumo tono vertės iš naujo priskiriamos 8 bitų
duomenų 256 pilkumo tono vertėms).

④ Visos sritys už kairiosios ir dešiniosios ribos yra dėl eksportavimo prarastas audinio dife-
rencijavimas (anatominė informacija).

PASTABA: galite koreguoti langų aplinką bet kuriuo metu prieš eksportuodami spustelėję įrankių
juostos mygtuką Advanced Windowing (žr. 154 psl.).
 

Nesėkmingas eksportavimas

Jei mėginsite eksportuoti gydymo planą, kai jūsų eksportavimo talpiojo diskelio šakniniame
kataloge sukuriama daug duomenų failų (apie 507 failai arba aplankai), eksportavimas nutrūks ir
bus rodomi klaidų pranešimai.
Tokiais atvejais rekomenduojama iš naujo formatuoti (arba valyti) laikmeną ir tuomet bandyti
eksportuoti vėl, kaip patariama pasirodančiame dialogo lange. Arba kreipkitės į
„Brainlab“ pagalbos tarnybą.

Laikmenos formatavimo gairės

Iš naujo formatuodami laikmeną atsižvelkite į šiuos duomenų saugojimo apribojimus: 

Laikmenos formatas Duomenų saugojimo apribojimai

FAT 
Laikmenos švariame šakniniame kataloge galima saugoti daugiausia
506 failus arba aplankus. Jei bandysite saugoti daugiau, bus pateik-
tas sistemos pranešimas.

FAT32 Galimas didelis failų arba aplankų skaičius. FAT32 formatas negali-
mas „Windows NT“.

NTFS

Galimas didelis failų arba aplankų skaičius.
Keičiamieji saugojimo įrenginiai, tokie kaip talpusis diskelis arba USB
atmintukas, paprastai negali būti formatuoti NTFS formatu operaci-
nėje sistemoje „Windows XP“. Gali tinkamai neveikti automatinis laik-
menos (pvz., talpiojo diskelio) išstūmimas.

PASTABA: įsitikinkite, kad jūsų eksportavimo laikmenos šakninis katalogas švarus.
 

Eksportavimas: „Standard Brainlab“ formatas
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20.2 Eksportavimas: DICOM PACS
Eksportavimas į DICOM PACS

Bendroji informacija

Naudodami šią parinktį, galite eksportuoti DICOM formato ekrano nuotraukas į PACS.

Eksportavimo prieiga

Veiksmai

1. Spustelėkite Go to... srityje Navigator, kad būtų atverta iPlan Navigator.

2. Spustelėkite Save and Export dialogo langui Save Archives atverti.

3. Spustelėkite New Archives, kad būtų atvertas dialogo langas New Archives.

4.
Pasirinkite DICOM export via Network ir spustelėkite Next.
Atveriamas dialogo langas DICOM PACS Export, kuriame galite nustatyti archyvo nusta-
tymus.

Kaip nustatyti archyvo nustatymus

150 pav. 

Veiksmai

1. Dialogo lango DICOM PACS Export lauke Archive Name įveskite archyvo pavadinimą. 

2.
Dalyje Archive Settings rodomi ryšio nustatymai.
PASTABA: paprastai šie nustatymai konfigūruojami „Brainlab“ pagalbos tarnybos.
 

3. Norėdami patikrinti, ar nurodyti vietiniai ir serverio nustatymai galioja, spustelėkite Test
connection.

4. Spustelėkite OK nustatymams įrašyti ir grįžti į dialogo langą Save Archives, kuriame
naujas archyvas dabar rodomas sąraše.
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Kaip eksportuoti

151 pav. 

Veiksmai

1. Dialogo lange Save Archives iš sąrašo pasirinkite archyvą ir spustelėkite Next, kad būtų
atvertas dialogo langas DICOM Export (žr. pirmiau).

2.
Dialogo lange rodomi vaizdai, kuriuos galima eksportuoti.
Spustelėkite Export vaizdams eksportuoti.

Eksportavimas: DICOM PACS

312 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.4 Leid. iPlan Stereotaxy 3.0 Vers.



20.3 Programinės įrangos uždarymas
Apžvalga

Bendroji informacija

Programinę įrangą uždaryti galite bet kada spustelėję išjungimo piktogramą arba naudodami
iPlan Navigator.

Išėjimas naudojant išjungimo piktogramą

Veiksmas

Spustelėkite virš srities Navigator esančią išjungimo piktogramą.

Išėjimas naudojant „iPlan Navigator“

Veiksmai

1. Spustelėkite Go to... srityje Navigator, kad būtų atverta iPlan Navigator.

2. Spustelėkite Exit, o tada – OK.

Neįrašyti pakeitimai

Jei gydymo plane yra neįrašytų pakeitimų, pateikiamas šis dialogo langas:

152 pav. 

Parinktys

Jei norite įrašyti pakeitimus, spustelėkite Yes.

Jei norite išjungti programinę įrangą neįrašę pakeitimų, spustelėkite No.
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Programinės įrangos uždarymas
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21 „iHELP“ (NUOTOLINĖ
PAGALBA KLIENTAMS)

21.1 Įvadas
„iHelp“ naudojimas

Bendroji informacija

Užsakius iPlan darbo stočiai gali būti suteikta nuotolinė prieiga prie „Brainlab“ pagalbos tarnybos.
Šią nuotolinę prieigą galite įjungti „Windows“ meniu start (pradėti) spustelėję Start iHelp.
PASTABA: Tam, kad galėtumėte naudotis šia funkcija, ją pirmiausia turi įjungti „Brainlab“ pagalbos
tarnyba, todėl prieš įjungdami iHelp, susisiekite su šia tarnyba.
 

Start (pradžios) meniu

①

153 pav. 
Įjungus iHelp, „Windows“ meniu start (pradėti) rodomos atitinkamos piktogramos ①.
Dabar „Brainlab“ pagalbos tarnyba gali nuotoliniu būdu prisijungti prie jūsų iPlan darbo stoties,
pvz., diagnostikai atlikti.
PASTABA: norėdami išjungti nuotolinę prieigą, „Windows“ meniu start (pradėti) spustelėkite Stop
iHelp.
 

„iHELP“ (NUOTOLINĖ PAGALBA KLIENTAMS)
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„iHelp“ veikimo principas

iHelp programinė įranga, įdiegta kliento sistemoje (kliento kompiuteryje), siunčia ryšio užklausą
iHelp serveriui per 443 arba 17002 prievadą. Galima naudoti abu prievadus, tačiau 17002
prievadas yra spartesnis. Kiekviena ryšio užklausa klientas bando sukurti SSL tunelį.
• Norėdama prisijungti prie kliento, „Brainlab“ pagalbos tarnyba pirmiausia prisijungia prie iHelp

serverio per SSL tunelį.
• iHelp serveris sulieja du tunelius ir „Brainlab“ pagalbos tarnyba gali pasiekti klientą.

Diegimo reikalavimai

Jums nereikia daryti jokių užkardos nustatymų keitimų (nebent norėtumėte suteikti
„Brainlab“ pagalbos tarnybai spartesnį ryšį su savo klientu).
Jeigu jūsų užkarda jau leidžia sukurti interneto ryšius jūsų tinklo viduje, iHelp galės teikti pagalbą
nuotoliniu būdu. Turite paleisti iHelp kliento kompiuteryje, kitaip „Brainlab“ pagalbos tarnyba
neturės prieigos.
Jokie pacientų duomenys nepersiunčiami.

Daugiau informacijos

Susisiekite su iHelp.support@brainlab.com.

Įvadas
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