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1

INFORMACJE OGÓLNE

1.1

Dane teleadresowe i informacje prawne

1.1.1

Dane kontaktowe

Pomoc techniczna
Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:
Region

Telefon i faks

Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Tel.: (800) 597-5911
Środkowa i Południowa
Faks: (708) 409-1619
Brazylia

Tel.: (0800) 892-1217

Wielka Brytania

Tel.: +44 1223 755 333

Hiszpania

Tel.: +34 (900) 649 115

Francja i obszary francuskojęzyczne

Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia i Europa

Tel.: +49 89 991568-44
Faks: +49 89 991568-811

Japonia

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

E-mail
us.support@brainlab.com

support@brainlab.com

Przewidywany okres serwisowy
Firma Brainlab zapewnia pięcioletni okres serwisowy dla oprogramowania. W tym czasie
oferowane są aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne.

Informacje zwrotne
Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja może zawierać błędy.
W przypadku jakichkolwiek sugestii dotyczących sposobu ulepszenia niniejszego podręcznika
należy kontaktować się pod adresem e-mail igs.manuals@brainlab.com.

Producent
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan View Wer. 3.0
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Dane teleadresowe i informacje prawne

1.1.2

Informacje prawne

Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszego podręcznika bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab
• iPlan® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA
• KolibriTM jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG; proces jego rejestracji jest w toku
• SmartBrush® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub
USA
• VectorVision® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub
USA

Znaki towarowe innych firm
• Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów
• Niniejsze oprogramowanie oparte jest na pracy zespołu Independent JPEG Group.
• Części tego oprogramowania opierają się na pracy Sun Microsystems Inc.
• Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation
(www.apache.org/).
• iPlan 3.0 wymaga Java 2 Runtime Environment (w wersji 1.4 lub nowszej) zainstalowanego w
systemie.
• Implementacja oprogramowania PDF-Viewer firmy Brainlab oparta jest na bibliotece PDF
Direct/PDF Quick View, Copyright 2003–2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Oznaczenie CE
Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych (MDD).
Zgodnie z dyrektywą rady 93/42/EWG (MDD) iPlan View jest wyrobem klasy
IIb.
UWAGA: Ważność oznaczenia CE można potwierdzić wyłącznie dla produktów
wyprodukowanych przez firmę Brainlab.

Instrukcje dotyczące utylizacji
Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna się odbywać wyłącznie
zgodnie z przepisami ustawowymi. Informacje na temat dyrektywy WEEE Unii Europejskiej (dotyczącej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zamieszczono
na stronie internetowej:
http://www.brainlab.com/weee
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Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych
Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla
lekarzy lub na ich zamówienie.
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Symbole

1.2

Symbole

1.2.1

Symbole używane w tej instrukcji

Ostrzeżenia
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one kluczowe
informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące możliwości wystąpienia obrażeń ciała,
zgonu lub innych poważnych skutków z powodu nieprawidłowego używania urządzenia.

Przestrogi
Przestrogi są oznaczane okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one informacje
kluczowe dla bezpieczeństwa, dotyczące ewentualnych problemów z wyrobem. Problemy,
które mogą się pojawić to nieprawidłowa praca urządzenia, jego awaria, uszkodzenie
urządzenia lub mienia.

Uwagi
UWAGA: Uwagi są przedstawione kursywą; mają na celu wskazanie dodatkowych podpowiedzi.
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1.3

Przeznaczenie

1.3.1

Używanie systemu

Wskazówki dotyczące użytkowania
Wskazania do stosowania aplikacji iPlan obejmują przeglądanie, prezentację i dokumentację
obrazowania medycznego. Aplikacja zawiera różne moduły do obróbki obrazu, fuzji obrazów,
wizualizacji i segmentacji na podstawie atlasu, śródoperacyjnego planowania funkcjonalnego,
którego wyniki mogą zostać wykorzystane np. do operacji stereotaktycznych sterowanych
obrazem lub z innymi urządzeniami do dalszej obróbki i wizualizacji.
Przykładowe procedury to między innymi:
• Planowanie i symulacja procedur chirurgicznych w obrębie czaszki, takich jak resekcja guza,
zakładanie cewnika, minimalnie inwazyjne interwencje stereotaktyczne, biopsje, planowanie i
symulacja trajektorii do stymulacji i rejestrowania za pomocą elektrod.
• Zabiegi otorynolaryngologiczne, takie jak operacja zatok, operacja nowotworu.
• Zabiegi w obrębie kręgosłupa, takie jak operacja nowotworu, planowanie śrub
transpendikularnych, planowanie wertebroplastyki.
• iPlan View to aplikacja przeznaczona do stosowania w celu przeglądania istniejących planów
leczenia.
• Planowanie i symulacja zabiegów chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej.
Typowymi użytkownikami iPlan są pracownicy służby zdrowia, m.in. chirurdzy i radiolodzy.

Docelowy użytkownik
Docelowymi użytkownikami oprogramowania są chirurdzy i personel medyczny.

Miejsce użycia
Miejsce użycia musi znajdować się w pomieszczeniu, zwykle w otoczeniu szpitalnym lub
klinicznym.

Bezpieczna obsługa
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez
przeszkolony personel medyczny.

Weryfikacja wiarygodności
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Odpowiedzialność
To oprogramowanie zapewnia jedynie dodatkową pomoc dla chirurga lub użytkownika;
stosowanie oprogramowania w żaden sposób nie zastępuje doświadczenia i/lub
odpowiedzialności chirurga lub użytkownika.
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Zgodność z urządzeniami medycznymi

1.4

Zgodność z urządzeniami medycznymi

1.4.1

Oprogramowanie medyczne Brainlab

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab
iPlan View jest zgodny z następującymi programami:
• Oprogramowanie PatXfer wersja 5.2
• Oprogramowanie VectorVision cranial wersje 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 i 7.9
• Oprogramowanie cranial/ENT w wersji essential i unlimited 1.0
• Oprogramowanie cranial/ENT unlimited wersje 2.0 i 2.1
• Oprogramowanie Kolibri cranial wersje 2.1, 2.5, 2.6 i 2.7
• Oprogramowanie iPlan Cranial wersje 1.1, 1.5, 2.5 i 2.6
• Oprogramowanie iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT wersje 1.1, 2.5 i 2.6
• Oprogramowanie iPlan RT Image wersje 4.1
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Inne oprogramowanie firmy Brainlab
Po publikacji niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się inne zgodne programy firmy
Brainlab. W przypadku pytań dotyczących zgodności oprogramowania prosimy o kontakt z
pomocą techniczną firmy Brainlab.
W przypadku korzystania z wersji oprogramowania innych niż podane powyżej należy się zwrócić
do pomocy technicznej firmy Brainlab w celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z
urządzeniami firmy Brainlab.
Zabrania się nieautoryzowanej manipulacji plikami systemowymi iPlan oraz plikami
zawierającymi dane pacjentów. W celu serwisowania wszystkich plików związanych z iPlan
lub ustawień konfiguracyjnych należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.
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1.4.2

Oprogramowanie innych firm

Pozostałe oprogramowanie innych firm
iPlan View jest zgodny z systemami operacyjnymi Microsoft Windows XP, Server 2003/2008,
Windows 7 oraz Windows 8. Aby uzyskać szczegółowe i aktualne informacje dotyczące zgodnych
systemów operacyjnych, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
Firma Brainlab zaleca ochronę systemu za pomocą wysokiej jakości zabezpieczeń przed
złośliwym oprogramowaniem (np. zainstalowanie programu antywirusowego). Należy pamiętać,
że niektóre zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem mogą negatywnie wpływać na
pracę systemu, np. jeśli wykonywane są skany w czasie rzeczywistym i każdy dostęp do pliku jest
monitorowany, wówczas ładowanie i zapisywanie danych pacjenta może być spowolnione.
UWAGA: System firmy Brainlab jest urządzeniem medycznym i powinien być stosowany zgodnie
z przeznaczeniem oraz umową licencyjną użytkownika końcowego systemu. Zastosowanie
oprogramowania innych producentów może niekorzystnie wpłynąć na wiarygodność systemu.
Zalecane są jedynie krytyczne aktualizacje systemu operacyjnego lub zabezpieczenia
przed złośliwym oprogramowaniem. Aktualizacje sterowników są niedozwolone. Nie wolno
pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia. Aby uzyskać dalsze
informacje, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Zgodność ze standardem DICOM
Oświadczenia o zgodności ze standardem DICOM znaleźć można na stronie internetowej firmy
Brainlab: www.brainlab.com.

Elektryczne systemy medyczne
Informacje dotyczące konfiguracji elektrycznych systemów medycznych podano w odpowiedniej
Instrukcji obsługi systemu oraz Technicznej instrukcji obsługi.
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Szkolenie i dokumentacja

1.5

Szkolenie i dokumentacja

1.5.1

Przegląd ogólny

Docelowi odbiorcy
Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla chirurgów i/lub ich personelu.

Szkolenie Brainlab
Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy
użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela
firmy Brainlab.

Dokumentacja
Niniejsza instrukcja opisuje złożone oprogramowanie medyczne, którego należy używać z
zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed zastosowaniem sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Dostępne instrukcje obsługi
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi oprogramowania

Spis treści
• Przegląd planowania leczenia oraz nawigacji sterowanej obrazem
• Opis konfiguracji systemu w sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcja obsługi instrumenSzczegółowe instrukcje dotyczące obsługi instrumentu
tu
Przewodnik czyszczenia,
dezynfekcji i sterylizacji

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi

Instrukcja obsługi systemu

Kompleksowe informacje o konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu- Szczegółowe informacje techniczne na temat systemu, w tym
gi
specyfikacji i zgodności z przepisami

14
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1.5.2

Używane skróty

Skróty
W tekście instrukcji obsługi zostały użyte następujące skróty:
Skróty

Definiowanie

ADC Trace Map

DTI Apparent Diffusion Coefficient – rzeczywisty współczynnik dyfuzji
w metodzie DTI

B0

Obraz DTI pozyskany przy b = 0 s/mm2

BOLD

Blood Oxygen Level Dependent – metoda wykorzystująca przepływ
utlenionej krwi

CT

Computed tomography – tomografia komputerowa

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine – obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazów w medycynie

DTI

Diffusion Tensor Imaging – obrazowanie tensora dyfuzji

FA

Fractional Anisotropy – anizotropia frakcjonalna

FoR

Frame of Reference – ramka referencyjna

HU

Hounsfield Unit – jednostka hounsfielda

MER/S

Microelectrode Recording and Stimulation – mikroelektroda rejestrująca i stymulująca

MRI

Magnetic Resonance Imaging – obrazowanie metodą rezonansu
magnetycznego

NM

Nuclear Medicine – medycyna nuklearna

PACS

Picture Archiving and Communication System – system składowania
i wymiany obrazów radiologicznych

PET

Positron Emission Tomography – pozytonowa tomografia emisyjna

SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography – tomografia emisyjna pojedynczego fotonu

SUV

Standard Uptake Value – standardowa wartość wychwytu

CSV

Comma Separated Values – wartości rozdzielone przecinkiem

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan View Wer. 3.0
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2

WCZYTYWANIE I
IMPORTOWANIE DANYCH
PACJENTÓW

2.1

Uruchamianie oprogramowania

2.1.1

Uruchamianie oprogramowania

Uruchomienie
Procedura
Aby uruchomić program i wyświetlić ekran wyboru planu leczenia, należy dwukrotnie
kliknąć ikonę iPlan View na pulpicie.

Okna dialogowe
Za pomocą szeregu okien dialogowych można wczytywać i importować dane pacjentów.

①
②

④

③

Rysunek 1

Układ ekranu
Wygląd ogólny układu ekranu wyświetla informacje o pliku i lokalizacje, z których dane są
wczytywane i gdzie są zapisywane.

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan View Wer. 3.0
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Nr

Objaśnienie

Objaśnienie

①

Nagłówki list

Sortowanie danych na listach według nagłówka po kliknięciu odpowiedniego nagłówka.
Sortuje dane w kolejności rosnącej lub malejącej – aktualną kolejność wskazują ikony strzałek znajdujące się obok nazwy nagłówka.

②

Lista dostępnych
danych

③

Obszar szczegóło- Dostarcza dodatkowych informacji dotyczących wybranych danych
wy
pacjenta.

④

Funkcje

W zależności od bieżącego etapu lista ta umożliwia wybór dostępnych danych pacjentów, takich jak rodzaje archiwum, badania pacjentów lub serie obrazów.

Funkcje właściwe dla strony dialogowej.

Funkcje dialogowe
Niżej wyszczególniono funkcje, które pojawiają się w ogólnych oknach dialogowych.
Funkcja

Objaśnienie

Back

Powrót do poprzedniego etapu.

Cancel

Zamyka bieżące okno dialogowe.

Next

Przeniesienie do następnego etapu.

Archives

Powrót do okna wyboru archiwum.

Settings

Umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie konkretnych ustawień dla wybranego archiwum. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od wybranego
formatu danych (patrz od str. 23).

Delete

Powoduje trwałe usunięcie wybranych plików. Przed usunięciem jakichkolwiek plików system wyświetla monit o ostateczne potwierdzenie usunięcia
plików.
• Usuwać można tylko dane pacjenta znajdujące się na dysku twardym.
• W przypadku usunięcia danych ostatniego pacjenta podczas wyboru pacjenta użytkownik zostanie przeniesiony do strony archiwum.
• Jeśli podczas wyboru badania dostępne jest tylko jedno badanie pacjenta,
nie można go usunąć.
• Usunięcie archiwum powoduje usunięcie jedynie wpisu z listy archiwum.
Nie zostają usunięte żadne dane pacjentów.

Refresh

Aktualizuje ekran, np. po dodaniu nowego pacjenta do katalogu na twardym
dysku.

Logfile...

Wyświetla plik dziennika, zawierający informacje uzupełniające dotyczące
etapów ukończonych do tej pory (patrz str. 20).

Select All

Powoduje wybór wszystkich elementów bieżącej listy.

Deselect All

Powoduje odznaczenie wszystkich elementów bieżącej listy.

Usuwanie danych
Wybrane dane mogą być usuwane z twardego dysku nawet jeśli są ustawione jako pliki
tylko do odczytu. Jeśli uruchomiona jest funkcja Quick Search (patrz str. 25), funkcja
usuwania powoduje usunięcie wszystkich plików i folderów (w tym plików innych niż
DICOM) zlokalizowanych w folderze pacjenta. Jeśli funkcja Quick Search jest wyłączona,
funkcja usuwania powoduje usunięcie wyłącznie plików i folderów związanych z jednym
pacjentem. W zależności od ustawień funkcji Alias Patient handling (patrz str. 25)
18
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użytkownik może zostać powiadomiony, kiedy znalezieni zostaną dwaj pacjenci z takim
samym ID, ale o innych nazwiskach.
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Uruchamianie oprogramowania

2.1.2

Pliki dziennika

Informacje ogólne
Funkcję pliku dziennika (logfile) zawierają niektóre okna dialogowe transferu danych. Za pomocą
tej funkcji można wyświetlić pliki dziennika wygenerowane przez system dla danego kroku.

Włączanie funkcji wyświetlania plików dziennika
Procedura
Kliknąć Logfile... z prawej strony okna dialogowego.
Plik dziennika zostaje wyświetlony w domyślnej przeglądarce internetowej.

20
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2.1.3

Etapy wczytywania i importowania

Informacje ogólne
W związku z różnorodnością dostępnych aparatów i nośników do przechowywania danych nie ma
możliwości indywidualnego omówienia specyficznych formatów danych lub procedur transferu.
Niniejsza instrukcja objaśnia ogólną procedurę konwersji danych pacjenta. W razie pojawienia się
określonych pytań lub wystąpienia problemów należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Dostęp do planu leczenia
Każdy plan leczenia może być otwarty tylko przez jednego użytkownika jednocześnie.

Ładowanie wielu planów
Tylko jeden plan leczenia może być otwarty w danym momencie. W przypadku załadowania planu
leczenia podczas edytowania drugiego planu leczenia lub zamknięcia aplikacji bez zapisania
zmiany wprowadzone do edytowanego planu zostaną utracone.

Wczytywanie danych z wymiennych nośników lub z sieci
W przypadku ładowania danych z nośników wymiennych (np. pamięci flash USB lub DVD),
jeśli chce się wyjąć nośnik podczas planowania, należy najpierw zapisać plan leczenia
lokalnie do innego archiwum. W przeciwnym razie zostaną utracone ważne dane planu
leczenia. Ponadto należy zapisać plan leczenia lokalnie, jeśli dane zostały załadowane z
sieci. W przeciwnym razie informacje dotyczące planu leczenia zostaną utracone jeśli
zostanie przerwane połączenie z siecią.

Instrukcje dotyczące skanowania
Szczegółowe instrukcje dotyczące skanowania dla preferowanej modalności i zamierzonej
kombinacji leczenia można uzyskać na żądanie od pomocy technicznej firmy Brainlab. W celu
uzyskania najlepszych możliwych efektów działania systemu planowania leczenia zaleca się
przestrzeganie instrukcji zawartych w odpowiednim protokole skanowania.
Obrazy w formacie DICOM muszą mieć kwadratowe piksele. Rozmiar matrycy nie jest
ograniczony. W przypadku eksportu do formatu Brainlab zaleca się stosowanie
rozdzielczości 512 × 512 pikseli, aby uniknąć artefaktów interpolacji. Rozmiar pikseli i
rozmiar matrycy są stałe w danej serii.
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Tworzenie nowego archiwum

2.2

Tworzenie nowego archiwum

2.2.1

Rozpoczęcie pracy

Aktywowanie tworzenia archiwum
Procedura
Kliknąć New Archive w obszarze funkcji okna dialogowego Load Archives, które jest wyświetlane bezpośrednio po uruchomieniu oprogramowania (patrz str. 30).

Wybór rodzaju archiwum

Rysunek 2
Przebieg procedury
1.

Należy wybrać rodzaj archiwum, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

2.

Kliknąć Next, aby zdefiniować ustawienia.

UWAGA: W oknie dialogowym New Archive wymienione są tylko uruchomione (dozwolone) typy
formatu danych.

22
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2.2.2

Ustawienia nowego archiwum – przegląd ogólny

Okna dostępnych ustawień
W zależności od wybranego rodzaju archiwum, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie
określonych danych i zdefiniowanie poszczególnych ustawień.
Ustawienia można zmieniać w dowolnym momencie, klikając Settings w oknie dialogowym Load
Archives.
Rodzaj archiwum

Objaśnienie

Patrz

Advanced Brainlab

Format plików Brainlab (xBrain)

Strona 24

Import DICOM z systemu plików

Import DICOM z różnych nośników

Strona 25

MR Analyze

Import danych innych niż DICOM z formatu toStrona 28
mografu

UWAGA: Format DICOM obejmuje różne techniki, jak np. MR, TK, PET, SPECT lub XA. Jako
modalność XT ustawione są zestawy danych angiografii RTG (3D).
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Tworzenie nowego archiwum

2.2.3

Ustawienia nowego archiwum – Format Advanced Brainlab

Informacje ogólne
Archiwum to jest stosowane do zapisywania planów leczenia utworzonych w iPlan.

Definiowanie ustawień

Rysunek 3
Przebieg procedury

24

1.

Wprowadzić odpowiednią nazwę dla archiwum w polu Archive Name.

2.

W polu Data Path kliknąć Browse, aby przejść do odpowiedniej sieci lub ścieżki lokalnej.
Można również ręcznie wprowadzić ścieżkę do pliku z danymi pacjenta.

3.

Należy zaznaczyć odpowiednie okna wyboru, aby zastosować odpowiednie ustawienia
zapisu:
• Use compressed and packed file format for removable devices: przyspiesza archiwizację na przenośnych pamięciach USB.
• Reduce transfer time for removable devices: przyspiesza archiwizację na urządzeniach przenośnych, pomijając nieprzetworzone dane, które nie są wykorzystywane do
nawigacji.
• Delete existing patient data in target folder: oczyszcza urządzenie przenośne

4.

Aby sprawdzić, czy dana ścieżka pliku jest prawidłowa, należy kliknąć Test connection.

5.

Kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Load Archives, gdzie można wczytać
żądane archiwum (patrz str. 30).
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2.2.4

Ustawienia nowego archiwum – DICOM

Informacje ogólne
Archiwum jest używane dla danych DICOM importowanych z systemu plików (np. CD-ROM, DVD,
twardy dysk, urządzenie wymienne, ścieżka w sieci).

Definiowanie ustawień

Rysunek 4
Przebieg procedury
1.

Wprowadzić odpowiednią nazwę dla archiwum w polu Archive Name.

2.

W polu Data Path kliknąć Browse, aby przejść do odpowiedniej sieci lub ścieżki lokalnej.
Można również ręcznie wprowadzić ścieżkę do pliku z danymi pacjenta.

3.

Zdefiniować ustawienia Alias Patient handling (patrz str. 25).

4.

Zaznaczyć odpowiednie okna wyboru:
• Quick Search: System przyjmuje, że w każdym folderze istnieje tylko jeden pacjent i
bierze pod uwagę tylko pliki i foldery związane z jednym pacjentem.
• Use DICOMDIR: przyspiesza przeszukiwanie danych DICOM.
• Reduce memory usage: po wybraniu tej funkcji oprogramowanie wstępnie ładuje informacje z nagłówków podczas importu danych DICOM. Pozwala to znacząco skrócić
czas ładowania. Dane obrazu są następnie wczytywane po zaznaczeniu podczas wyboru zestawu obrazów (patrz str. 112).

5.

Aby sprawdzić, czy dana ścieżka pliku jest prawidłowa, należy kliknąć Test connection.

6.

Kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Load Archives, gdzie można załadować
żądane archiwum (patrz
str. 30).

Alias Patient Handling
Pole Alias Patient handling pozwala skonfigurować ustawienia tworzenia archiwum.
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Funkcja

Objaśnienie

Patient ID is unique

Wybrać tę funkcję, jeśli wszyscy pacjenci o takim samym ID powinni być
traktowani jako identyczni

Patient Name and Wybrać tę funkcję, jeśli nazwisko pacjenta i ID pacjenta muszą pasować do
ID are unique
folderu pacjenta
Ask user

26

Wybrać tę funkcję, aby określić sposób postępowania z pacjentami o takim
samym ID, ale innych nazwiskach
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2.2.5

Ustawienia nowego archiwum – importowanie DICOM PACS

Informacje ogólne
Archiwum to jest automatycznie tworzone i konfigurowane w taki sposób, by ułatwiać import
danych DICOM z systemu: Query/Retrieve. W razie potrzeby, w celu skonfigurowania
dodatkowych systemów PACS, prosimy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
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Tworzenie nowego archiwum

2.2.6

Ustawienia dla nowego archiwum – MR Analyze

MR Analyze Harddisk – przegląd
Archiwa MR Analyze Harddisk są stosowane głównie do łączenia funkcjonalnych danych MRI.
Transmisja tego typu danych przebiega podobnie, jak procedury transmisji danych innych typów
pod względem konfiguracji, wyboru pacjenta, przenoszenia i zapisywania. Pomoc techniczna
firmy Brainlab wykona konfigurację i zapewni dodatkowe szkolenie dla użytkownika.
Seria MR Analyze patient image zawiera dwa pliki danych:
• plik patientName.hdr zawierający nagłówek obrazu z parametrami dotyczącymi objętości
obrazu,
• plik patientName.img z obrazem odpowiadającym plikowi nagłówka.
Dane pacjenta MR Analyze należy skopiować do zdefiniowanego folderu MR Analyze na dysku
twardym komputera.
Zazwyczaj znajduje się on w lokalizacji C:\Brainlab\Analyze, chociaż źródło danych może też się
znajdować na płycie CD-ROM, dyskietce lub w sieci. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
pomocy technicznej firmy Brainlab.
Użytkownik musi ręcznie dostosować technikę, jeśli MR nie jest prawidłowym formatem obrazu.
Nazwy plików *.hdr i *.img muszą być takie same. Brak jednego z tych plików powoduje, że
transmisja danych pacjenta jest niemożliwa.
Nazwy plików *.hdr i *.img odpowiadają nazwisku pacjenta. Ponieważ nazwisko pacjenta
używane w iPlan pozyskiwane jest z tych nazw plików, należy upewnić się, że zawierają
one prawdziwe nazwisko pacjenta.
Użytkownik musi ręcznie dostosować technikę, jeśli MR nie jest prawidłowym formatem
obrazu.
Format danych Analyze nie zawiera informacji o obrazie lub orientacji pacjenta.
Zweryfikować i poprawić podgląd obrazu w oknie dialogowym Orientation (kliknąć przycisk
Manipulation, patrz str. 39).

Okno dialogowe Harddisk Transfer

Rysunek 5
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Definiowanie ustawień
Przebieg procedury
1.

Wprowadzić odpowiednią nazwę dla archiwum w polu Archive Name.

2.

W polu Data Path kliknąć Browse, aby przejść do odpowiedniej sieci lub ścieżki lokalnej.
Można również ręcznie wprowadzić ścieżkę do pliku z danymi pacjenta.

3.

Aby sprawdzić, czy dana ścieżka pliku jest prawidłowa, należy kliknąć Test connection.

4.

Kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Load Archives, gdzie można wczytać
żądane archiwum (patrz str. 30).
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Wybór archiwum

2.3

Wybór archiwum

2.3.1

Wybór archiwum

Wczytywanie archiwum
Po utworzeniu archiwum jest ono dostępne w oknie dialogowym Load Archives.

Rysunek 6
Przebieg procedury
1.

Należy wybrać archiwum, klikając w odpowiednią nazwę lub ikonę.

2.

Kliknąć Next, aby wyświetlić dane pacjenta zawarte w archiwum.

Funkcje etapu Wybór archiwum

30

Funkcja

Objaśnienie

New Archive

Jeśli nie skonfigurowano odpowiedniego archiwum, funkcja ta pozwala na utworzenie archiwum dla formatu danych do przeniesienia (patrz str. 22).

Settings

Umożliwia zdefiniowanie konkretnych ustawień dla wybranego archiwum.
Dostępne ustawienia różnią się w zależności od wybranego formatu danych
(patrz od str. 23).

Delete

Usuwa wybrane archiwum. Dane pacjenta w pliku źródłowym nie są usuwane.
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2.4

Postępowanie z danymi pacjenta

2.4.1

Wybór pacjenta

Wybór pacjenta
Po wybraniu archiwum, wyświetlane jest okno dialogowe wyboru pacjenta.

Rysunek 7
Przebieg procedury
1.

Wybrać plik pacjenta, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

2.

Kliknąć Next, aby przejść dalej.

Jeśli nazwisko lub ID pacjenta nie zostały poprawnie wprowadzone do tomografu,
elementy te zostają automatycznie ustawione jako Unknown. Proszę sprawdzić
poprawność wybranych danych pacjenta.

Ikony pacjenta
Ikony planu leczenia
Oznacza pacjenta anonimowego
Oznacza pacjentkę
Oznacza pacjenta

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan View Wer. 3.0

31

Postępowanie z danymi pacjenta

Funkcje etapu Wybór pacjenta

32

Funkcja

Objaśnienie

Administration

Zarządzanie danymi pacjenta:
• Tworzenie kopii pliku pacjenta w innym archiwum (patrz str. 33)
• Przeniesienie pliku pacjenta do innego archiwum (patrz str. 33)
• Trwałe usunięcie wybranych plików (patrz str. 18)

Refresh

Aktualizuje ekran, np. po dodaniu nowego pacjenta do katalogu na twardym
dysku

Search

Filtruje zawartość ekranu według wprowadzonego Patient Name lub Patient
ID

Reset

Powoduje wyzerowanie filtru tak, aby wszystkie dostępne dane zostały wyświetlone ponownie
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2.4.2

Kopiowanie lub przenoszenie danych pacjenta do innego archiwum

Dostępne funkcje
Funkcje Copy i Move można znaleźć po prawej stronie okna dialogowego Administration po
kliknięciu przycisku Administration (patrz str. 31).

Rysunek 8
UWAGA: Funkcje te są dostępne wyłącznie w przypadku formatu DICOM i formatu Advanced
Brainlab.
UWAGA: Funkcje te mogą być używane, jeśli dostępne są co najmniej dwa archiwa wybranego
rodzaju. Szczegółowe dane dotyczące tworzenia archiwów są dostępne w str. 22.

Kopiowanie lub przenoszenie danych pacjenta

Rysunek 9
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Postępowanie z danymi pacjenta

Przebieg procedury
1.

Podświetlić plik pacjenta w oknie dialogowym Administration.

2.

Kliknąć Copy lub Move, aby otworzyć okno dialogowe Target (przedstawione powyżej).

3.

Podświetlić archiwum.

4.

Kliknąć OK, aby przenieść dane.

Stan transmisji
Użytkownik zostaje przeniesiony do okna dialogowego Administration, gdzie stan transferu
wskazywany jest na pasku postępu.

34
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2.4.3

Wczytywanie planu leczenia

Okno dialogowe Plans
W przypadku wybrania zaawansowanego archiwum Brainlab, oprogramowanie zażąda wybrania
planu leczenia.
UWAGA: Jeśli dostępny jest tylko jeden plan leczenia, system automatycznie go otworzy i
przejdzie do następnego kroku.

Rysunek 10

Wybór planu leczenia
Przebieg procedury
1.

Należy wybrać plan leczenia, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

2.

Kliknąć Load, aby wczytać plan leczenia.
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Postępowanie z danymi pacjenta

2.4.4

Importowanie danych DICOM

Wybór badania
Jeśli zaimportowano dane DICOM i wczytane dane pacjenta zawierają wiele wyników badań,
zostanie wyświetlony monit o wybór konkretnego badania.
UWAGA: Jeśli dostępny jest tylko jeden wynik badania pacjenta, system automatycznie go
otworzy i przejdzie do następnego kroku.

Rysunek 11
Przebieg procedury
1.

Należy wybrać badanie pacjenta, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

2.

Aby przejść do wyboru serii obrazów, należy kliknąć Next.

Wybór serii obrazów
Zostanie wyświetlony komunikat, aby wybrać serię obrazów. Seria obrazów składa się ze
wszystkich danych obrazów zapisanych w określonym badaniu danego pacjenta.
UWAGA: Jeśli dostępna jest tylko jedna seria obrazów, system automatycznie ją otworzy i
przejdzie do następnego etapu.
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Rysunek 12
Przebieg procedury
1.

Należy wybrać serię obrazów, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

2.

Aby przejść do wyboru zestawu obrazów, należy kliknąć Next.

Okno dialogowe Advanced Data
Otwiera się następujące okno dialogowe Advanced Data. Można tutaj wybrać zestaw obrazów i
zastosować ustawienia.

Rysunek 13

Funkcje w oknie dialogowym Advanced Data
Funkcja

Objaśnienie

Manipulation...

Regulacja orientacji wczytanych obrazów (patrz str. 39)
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Funkcja

Objaśnienie

Sorting...

Sortowanie danych obrazowych zgodnie z określonym kryterium (patrz str.
42)

Dicom Info...

Wyświetlanie informacji DICOM związanych z wyświetlanym obrazem (patrz
str. 44)

UWAGA: Funkcje te są dostępne tylko dla zestawów danych 3D.

Wybór i przegląd zestawu obrazów
Przebieg procedury

38

1.

Należy wybrać zestaw obrazów, klikając odpowiednią nazwę lub ikonę.

2.

Zweryfikować, czy informacje o zestawie obrazów w lewym dolnym rogu ekranu są prawidłowe. Wyświetlona informacja różni się, zależnie od wybranego zestawu danych.

3.

Przejrzeć zestaw obrazów i sprawdzić, czy są odpowiednie, korzystając z funkcji na pasku narzędzi po prawej stronie widoku obrazu (patrz str. 58).

4.

Kliknąć Next, aby przejść do iPlan Navigator (patrz str. 53).
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2.4.5

Orientacja

Informacje ogólne
Jeśli w czasie pobierania obrazów pacjent znajdował się w pozycji wzdłuż osi (w pozycji brzusznej
lub pozycji na plecach) z nachyloną głową i przy odpowiednio nachylonym gantry, oznaczenia
skanów bocznych nie będą prawidłowo wyświetlane w oprogramowaniu nawigacyjnym. Można to
skorygować za pomocą eksportu danych z aparatu w postaci zestawu danych w projekcji
czołowej lub zmieniając oznaczenie danych z projekcji osiowej na czołową w iPlan za pomocą
funkcji opisanych na str. 39.
UWAGA: Niektóre tomografy i formaty danych medycznych nie zawierają informacji o orientacji w
nagłówku obrazu.

Sposób uzyskania dostępu do funkcji orientacji

Rysunek 14
Przebieg procedury
1.

Wybrać żądany zestaw obrazów w oknie dialogowym Advanced Data (wyświetlonym po
wczytaniu danych).

2.

Kliknąć Manipulation... w obszarze opcji po prawej stronie okna dialogowego, aby otworzyć okno dialogowe Orientation (przedstawione powyżej).

Funkcje dostępne w oknie dialogowym Orientation
Funkcja

Objaśnienie

Flip A-P
Flip H-F

Odwraca wybrany obraz w kierunku A-P (przód-tył), H-F (głowa-stopy) i L-R
(lewo-prawo).

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

Obraca wybrany obraz w kierunku A-P (przód-tył), H-F (głowa-stopy) i L-R
(lewo-prawo).

Rotate L-R
Undo

Powoduje cofnięcie ostatnio wprowadzonej zmiany.

Reset

Zeruje wszystkie wprowadzone zmiany.
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Funkcja

Objaśnienie

Modality

Można wybrać modalność zestawu danych skanowania (CT, MR, NM, XT,
OT lub Ultrasound), jeśli nie została już wstępnie określona w aparacie.

Submodality

Odpowiednia submodalność może zostać wybrana dla aktualnej modalności,
o ile nie została już wstępnie określona w aparacie:
• CT = można wybrać angio
• MR = można wybrać angio, functional, T1 oraz T2 contrast
• NM = można wybrać PET i SPECT
• XT = XA (angiografia)
• OT = można wybrać SC

Patient orientation

W celu określenia orientacji pacjenta można wybrać Prone, Supine, Decubitus Left lub Decubitus Right, o ile orientacja nie została już wstępnie
zdefiniowana w aparacie.
UWAGA: Jeśli automatycznie zdefiniowano Unknown, przed przejściem dalej należy wybrać odpowiednią opcję dla danych obrazowania.

Scan direction

Wybrać Head first lub Feet first.
UWAGA: Jeśli automatycznie zdefiniowano Unknown, przed przejściem dalej należy wybrać odpowiednią opcję dla danych obrazowania.

Image Type

Dla kierunku rodzaju obrazu wybrać Axial, Coronal, Sagittal lub Unknown.
UWAGA: Jeśli automatycznie zdefiniowano Unknown, przed przejściem dalej należy wybrać odpowiednią opcję dla danych obrazowania.

Series comment Przeglądanie komentarzy wprowadzonych przez operatora aparatu.

MR Analyze Harddisk – orientacja obrazu
Format MR Analyze nie zawiera kilku wymaganych parametrów orientacji obrazu (lewo-prawo,
głowa-stopy, przód-tył) w nagłówku obrazu. Niektóre parametry objętości są wartościami
domyślnymi i mogą być niepoprawne. Z tego powodu przed kontynuacją należy przejrzeć,
skorygować i zweryfikować parametry obrazu ręcznie (patrz str. 39).
Dodatkowo format danych MR Analyze nie obsługuje nachylenia ani zagięcia gantry, iPlan nie
może przenieść tych danych w sposób prawidłowy. Aby zapobiec nieprawidłowej rekonstrukcji
obrazu w oprogramowaniu do planowania, obrazy MR Analyze z nachyleniem lub zagięciem
gantry powyżej 0,1° nie powinny być wykorzystywane.

Dostępne funkcje przeglądania
Dodatkowe funkcje przeglądania dostępne są za pomocą paska narzędzi po prawej stronie
widoku obrazu (patrz str. 58).

Następne etapy
Procedura
Po wprowadzeniu ustawień kliknąć Yes na komunikacie, który wyświetla się po ich potwierdzeniu.
Użytkownik jest przenoszony do okna dialogowego Advanced Data.
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2.4.6

Usuwanie przekrojów

Informacje ogólne
Jeśli zaimportowano dane DICOM, można usunąć przekroje z wybranego zestawu obrazów.

Usuwanie przekrojów

Rysunek 15
Przebieg procedury
1.

Kliknąć Delete Slices... w obszarze Funkcje.

2.

W polu Delete slices from [x] to [x] określić zakres przekrojów do usunięcia.
Przykład: Przekroje 1 do 10.

3.

W polu Delete every ... [x] slice należy zdefiniować, czy wszystkie przekroje w zdefiniowanym obszarze należy usunąć, czy określone przekroje należy pominąć.
Przykład: Jeśli mają być usunięte przekroje 10, 20, itp., należy wprowadzić następujące
dane: Delete every ... [10] slice.

4.

Kliknąć Delete Slices, aby potwierdzić usunięcie.

UWAGA: Jeśli okno dialogowe Delete Slices nie zostało jeszcze zamknięte, można cofnąć
usunięcie za pomocą przycisku Undo.
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2.4.7

Sortowanie obrazów

Informacje ogólne
Obrazy DICOM są wczytywane indywidualnie przez iPlan. Z tego względu obrazy muszą być
pogrupowane w zestawy obrazów. Określonych ustawień domyślnych nie można zmienić.
Standardowe zbiory danych DICOM, jak np. TK lub MR są już zazwyczaj prawidłowo
pogrupowane. Jednakże w zależności od ustawień aparatu ustawienia opisane poniżej mogą być
modyfikowane, aby obrazy DICOM można było prawidłowo pogrupować z wymaganym zestawem
danych.

Uzyskiwanie dostępu do funkcji sortowania

Rysunek 16
Przebieg procedury
1.

Wybrać zestaw obrazów w oknie dialogowym Advanced Data (wyświetlonym po wczytaniu danych).

2.

Kliknąć Sorting... w obszarze opcji po prawej stronie okna dialogowego, aby otworzyć
okno dialogowe Sorting... (przedstawione powyżej).

Wybór parametrów
Przebieg procedury
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1.

Zaznaczyć co najmniej jeden spośród następujących parametrów sortowania, klikając odpowiednie pola:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2.

Kliknąć OK, aby zapisać te parametry i powrócić do okna dialogowego Advanced Data.
Wyświetlone obrazy są sortowane zgodnie z wybranymi parametrami.
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Ustawienia sortowania nie wpływają na rzeczywistą kolejność przekroju obrazu. Każdy
przekrój zachowuje swoją pozycję x, y, z, co gwarantuje jego poprawne umieszczenie.
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2.4.8

Informacja DICOM

Wyświetlanie informacji DICOM
Kliknąć Dicom Info... w oknie dialogowym Advanced Data (patrz str. 37), aby wyświetlić okno
dialogowe File display. W tym oknie dialogowym wyświetlana jest informacja z nagłówka DICOM,
która została zapisana przez tomograf.

Okno dialogowe File display

③

①

②

Rysunek 17
Nr

Objaśnienie

①

Nazwa i lokalizacja pliku.

②

Wyświetla informacje o nagłówku DICOM.

③

Kliknięcie Editor pozwala edytować informacje o nagłówku DICOM lub zapisać je w innej
lokalizacji.
Plik zostanie wówczas wyświetlony w edytorze Notepad (Notatnik), w którym można go
modyfikować i/lub zapisać w preferowanej lokalizacji.

UWAGA: Podczas importu danych DICOM należy sprawdzić, czy wszystkie ogólne informacje
DICOM (np. modalność, nazwisko pacjenta, data urodzenia) zostały prawidłowo zinterpretowane
przez iPlan oraz czy informacje przesłane z aparatu były prawidłowe.
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2.5

Dodawanie danych pacjenta

2.5.1

Importowanie nowych danych DICOM

Informacje ogólne
Jeśli dane pacjenta zostały już załadowane i ładowane są nowe dane DICOM pacjenta, istnieje
możliwość scalenia nowych danych z bieżącymi danymi pacjenta lub utworzenia odrębnego pliku
pacjenta.

Dodawanie danych
Po zaimportowaniu danych (patrz str. 36) system pyta, czy użytkownik chce dodać nowe dane do
aktualnych danych pacjenta.

Rysunek 18
Opcje
Kliknąć Merge, aby dodać nowe dane bezpośrednio do aktualnych danych pacjenta.
Kliknąć New Patient, aby utworzyć odrębny folder pacjenta.
Wybrać pole Create new study [...] i kliknąć Merge, aby utworzyć nowe badanie dla danego
pacjenta.
Kliknąć Cancel, aby przerwać import nowych danych.

Następne etapy
Po zakończeniu importu danych kliknąć Viewing a następnie OK w obszarze iPlan Navigator
(str. 53), aby przejść do funkcji przeglądania.
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PRZEGLĄD APLIKACJI

3.1

Wstępne informacje o aplikacji iPlan

3.1.1

Przegląd ogólny

Wydajność oprogramowania
Wydajność oprogramowania iPlan zależy od systemu operacyjnego oraz komputera.
Aby zoptymalizować wydajność oprogramowania, należy unikać włączania dodatkowych aplikacji
równolegle do iPlan.

Dodatkowe moduły iPlan
Dostępnych jest wiele modułów oprogramowania iPlan, np. do zastosowań
otorynolaryngologicznych. W przypadku zakupienia więcej, niż jednego modułu należy się
upewnić, że prawidłowy moduł został uruchomiony przez kliknięcie na logo produktu w dolnym
prawym rogu ekranu.

Rysunek 19
Dla każdego modułu iPlan dostępna jest oddzielna Instrukcja obsługi oprogramowania. Aby
uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
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3.1.2

Dane obrazu i skróty

Zgodne rodzaje obrazów
Następujące rodzaje obrazów mogą zostać wprowadzone do programu iPlan:
• TK (z/bez środka kontrastowego)
• MR (z/bez środka kontrastowego)
• Wyniki badań medycyny nuklearnej (PET, SPECT)
UWAGA: Szczegółowe instrukcje dotyczące skanowania dostępne są na żądanie u pomocy
technicznej firmy Brainlab.

Weryfikacja danych obrazowych
iPlan dostarcza funkcji do pomiaru i/lub obliczania odległości, objętości, średnic, kątów,
lokalizacji punktu (w układzie współrzędnych kartezjańskich) itd. na podstawie danych
obrazowych. Aby uniknąć zranienia pacjenta w wyniku takich pomiarów i obliczeń,
użytkownik musi zweryfikować zastosowane dane obrazu, aby mieć pewność, że są one
odpowiednie do tych celów.
Zarówno użytkownik, jak i dostawca obrazu (np. radiolog w szpitalu) muszą stwierdzić, zachować i
regularnie weryfikować odpowiedniość danych obrazowych zgodnie z poniższymi wytycznymi:
• Użytkownik danych obrazowych (np. użytkownik iPlan) oraz dostawca obrazu muszą mieć
świadomość, że dostarczone dane obrazowe będą wykorzystywane przez iPlan do pomiarów
geometrycznych i obliczeń.
• Użytkownik danych obrazowych odpowiada za określenie dostawcy obrazu wymagań
dotyczących danych obrazowych, które są właściwe dla danego przypadku ich wykorzystania
(np. precyzja przestrzenna).
• Dostawca obrazu odpowiada za dostarczenie danych obrazowych, które spełniają wymagania
(np. precyzja przestrzenna) określone przez użytkownika danych obrazowych.
• Dostawca obrazu odpowiada za weryfikację, że dostarczone dane obrazowe spełniają
wymagania (np. kalibrując aparat i wykonując testy z użyciem fantomów z wykorzystaniem
funkcji iPlan do pomiaru na zwykłych zasadach).
• Użytkownik danych obrazowych i dostawca obrazu muszą mieć świadomość, że ani firma
Brainlab, ani oprogramowanie nie mogą walidować ani zweryfikować konkretnych danych
obrazowych pacjenta, które w określonych przypadkach są stosowane wraz z iPlan.

48

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.4 iPlan View Wer. 3.0

PRZEGLĄD APLIKACJI

3.1.3

Schemat postępowania w programie iPlan

Informacje ogólne
Przykładowy schemat postępowania podczas tworzenia planu leczenia w programie iPlan
przedstawiono niżej.
Aby uzyskać dostęp do etapów planowania przedstawionych w schematach postępowania,
należy:
• Przeprowadzić zadania planowania w niżej przedstawionej kolejności, za pomocą obszaru
Navigator (patrz str. 52)
• Wybrać zadania planowania w preferowanej kolejności, wykorzystując iPlan Navigator (patrz
str. 53)
UWAGA: Można pominąć zadania, które nie są wymagane dla bieżącego planowania leczenia.

Standardowy schemat postępowania
Etap planu leczenia
Dane obrazu

Planowanie
Etapy końcowe

Etap planowania

Patrz

Skanowanie pacjenta

Instrukcje dotyczące skanowania

Wczytywanie/importowanie danych

Strona 21

Fuzja obrazów

Strona 83

Wyświetlanie widoku

Strona 63

Wyjście z iPlan

Strona 133
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3.2

Interfejs użytkownika

3.2.1

Ekran główny

Informacje ogólne
Ekran główny jest wyświetlany po wybraniu zadania planowania z obszaru Navigator (patrz str.
52) lub iPlan Navigator (patrz str. 53).

Układ ekranu

①

②

③

④

⑤
Rysunek 20
Nr

50

Objaśnienie

Patrz

①

Obszar planowania, w którym wyświetlane są widoki obrazów.

Strona 56

②

Funkcje paska narzędzi.

Strona 58

③

Obszar Navigator.

Strona 52

④

Obszar funkcji.

Strona 53

⑤

Karty zakładek do wyboru opcji wyświetlania dla każdego etapu planowania.

Strona 55
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3.2.2

Przegląd okien dialogowych

Informacje ogólne
Po wybraniu pewnych funkcji otwiera się oddzielne okno dialogowe, w którym można zdefiniować
różne ustawienia.

Układ ekranu (przykład)

Rysunek 21

Funkcje ogólne
Funkcja

Objaśnienie

OK

Zapisuje zmiany i zamyka okno dialogowe.

Cancel

Zamyka okno dialogowe bez zapisywania zmian.
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3.2.3

Obszar Navigator

Układ

⑥

⑦

⑧

⑤
④
③
②
①
Rysunek 22
Nr

Objaśnienie

①

Otwiera iPlan Navigator, aby można było wybrać zadania planowania w dowolnej kolejności (patrz str. 53)

②

Otwiera kolejne zadanie planowania

③

Kolejne zadanie planowania (zaznaczone na niebiesko)

④

Bieżące zadanie planowania (zaznaczone na żółto)

⑤

Nazwisko pacjenta, ID oraz nazwa planu leczenia

⑥

Otwiera instrukcję obsługi oprogramowania iPlan w formacie PDF

⑦

Minimalizuje okno iPlan tak, że jest ono tylko otwarte w tle

⑧

Wyłącza oprogramowanie iPlan (patrz str. 133)

Wybór zadania planowania
Opcje
Aby przejść do kolejnego zadania planowania, kliknąć Next.
Aby otworzyć iPlan Navigator w celu wybrania kolejnego zadania planowania, kliknąć Go to...
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3.2.4

iPlan Navigator

Układ

②

①

Rysunek 23
Nr
①
②

Objaśnienie
Dostępne zadania planowania
Zakończone zadania planowania są oznaczone znacznikiem
Opis wybranego zadania planowania

Wybór zadania planowania
Opcje
Aby otworzyć zadanie planowania, wybrać zadanie, a następnie kliknąć OK lub dwukrotnie kliknąć zadanie.
Aby opuścić iPlan Navigator bez wybierania zadania, kliknąć Cancel.
Nastąpi powrót do poprzedniego ekranu.
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3.2.5

Obszar funkcji

Informacje ogólne

Rysunek 24
W zadaniu planowania Image Fusion funkcje specyficzne dla zadania są dostępne w obszarze
funkcji.
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3.2.6

Karty zakładek

Informacje ogólne
Karty zakładek umożliwiają wybór opcji przeglądania dla strefy planowania. Wybór kart zakładek
zależy od aktualnego etapu planowania.

Dostępne karty zakładek

Rysunek 25
•
•
•
•

Overview (str. 73)
4 Views (str. 76)
Multiple Sets (str. 77)
Plan Content (str. 78)
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3.2.7

Widoki obrazów w obszarze planowania

Informacje ogólne
Obrazy zawarte w planie leczenia są wyświetlane w różnych widokach w strefie planowania.
Większość funkcji planowania można wykonać bezpośrednio z widoków obrazu.

Układ strefy planowania
W zależności od wybranego zadania planowania i zakładki przeglądania możliwe są następujące
sposoby wyświetlania obrazów:
• Widok 3D
• Widoki przekrojów (osiowe, strzałkowe i boczne)
• Rekonstrukcje lub skośne rekonstrukcje obrazów

①
②

③

④

Rysunek 26

Objaśnienie obszaru planowania
Nr

Objaśnienie

①
Przycisk strzałki: Zapewnia dostęp do opcji konfiguracji widoku (patrz str. 64).
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Nr

Objaśnienie
Widoki rekonstrukcji przedstawiają obrazy, które zostały odtworzone z pierwotnych przekrojów obrazu. W widokach rekonstrukcji wyświetlane są następujące informacje:

• Orientacja wskazana w pierwszym wierszu w nawiasie to orientacja, w jakiej zestaw
obrazów został pierwotnie pozyskany
• Orientacja wskazana w drugim wierszu to odtworzony widok obrazu
• Rodzaj skanu (np. MR lub TK) oraz liczba oznaczająca zestaw skanów (np. #1)
Widoki przekrojów pierwotnych przedstawiają przekroje obrazów w sposób, w jaki zostały
pierwotnie pozyskane (osiowy, czołowy lub strzałkowy). Na widokach przedstawiających
pierwotne przekroje obrazów wyświetlane są następujące informacje:

②
• W pierwszym wierszu znajdują się informacje na temat rodzaju skanu (np. MR lub TK),
liczba oznaczająca zestaw skanów (np. #1) oraz informacje o orientacji skanu
• W drugim wierszu znajduje się numer bieżącego przekroju w zestawie skanów
Orientacja specjalna wskazuje, że np. zestaw obrazów został ponownie wyrównany lub
że został on zlokalizowany AC/PC.

UWAGA: Orientacja niestandardowa nie jest dostępna dla widoków 2D, które przedstawiają oryginalną orientację przekroju.
UWAGA: Orientacje specjalne są wyświetlane wyłącznie w iPlan oraz oprogramowaniu
nawigacyjnym firmy Brainlab.

③

Litery na zewnętrznej krawędzi widoku wskazują orientację obrazu:
• A (przód) / P (tył),
• L (lewo) / R (prawo),
• H (głowa) / F (stopy).

④

Ikona pacjenta wskazująca orientację wyświetlanych obrazów.
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3.2.8

Pasek narzędzi i przyciski funkcyjne

Informacje ogólne
W zależności od karty zakładki wybranej w obszarze planowania pasek narzędzi i widoki obrazów
mogą zawierać niżej wyszczególnione funkcje.
• Przyciski funkcyjne na szarym tle znajdują się na pasku narzędzi (patrz str. 111).
• Przyciski funkcyjne z czarnym tłem są dostępne w poszczególnych widokach obrazu.
Stosowanie tych przycisków wpływa wyłącznie na widok, w którym przycisk zostaje wybrany
(patrz str. 64).

Przyciski wyboru obrazu
Przycisk

Objaśnienie

Patrz

Slice and Image Set Selection: Wybiera obrazy do wyświetlenia w widokach planowania

Strona 112

Browse Slice: Przegląda przekroje jednego obrazu w kolejności rosnącej lub malejącej

Strona 121

Browse Slices: Przegląda przekroje wielu obrazów w kolejności rosnącej lub malejącej

Strona 121

• W widokach rekonstrukcji użycie przycisku Depth Scrolling
umożliwia przewijanie rekonstrukcji skanów wzdłuż osi wskazywanej przez ikonę pacjenta (przedstawionej w lewym dolnym rogu widoku obrazu)
• W widokach przekrojów użycie przycisku Slice Scrolling
umożliwia przewijanie dostępnych przekrojów

Strona 121

Przyciski okna przeglądu obrazu
Przycisk

58

Objaśnienie

Patrz

Options: Dostęp do zaawansowanych opcji przeglądania

Strona 113

Pan and Recenter: Ponownie środkuje i wyświetla płaszczyzny pionowe i poziome, których można użyć do regulacji płaszczyzn rekonstrukcji

Strona 122

Recenter View: Resetuje pozycję obrazu 3D w widoku, jeśli została
ona zmieniona za pomocą opcji przesuwania.

Strona 64

View Types: Wybiera typ widoku do wyświetlenia (np. płaszczyzny,
3D lub obiekty)

Strona 68
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Przycisk

Objaśnienie

Patrz

View Orientation: Zmiana orientacji widoku

Strona 67

Composing Options: Weryfikuje przekroje dwóch obrazów z różnych
Strona 70
zestawów obrazów, które zostały połączone

Przyciski powiększania
Przycisk

Objaśnienie

Patrz

Zoom In/Out: Powiększa lub pomniejsza obraz

Strona 123

Full Screen: Powiększa aktualny widok na pełen ekran

Strona 66

Przyciski okienkowania
Przycisk

Objaśnienie

Patrz

Windowing: Dostosowuje rozkładu poziomu szarości na wyświetlanych obrazach

Strona 124

Advanced Windowing: Dostarcza zaawansowanych opcji dostosowywania rozkładu wartości szarości, Hounsfielda lub SUV
dla wybranego obrazu

Strona 125

Pomiar i przyciski funkcji etykietowania
Przycisk

Objaśnienie

Patrz

Measure Hounsfield Units: Mierzy jednostki Hounsfielda w maksymalnie trzech punktach przekroju obrazu (dostępne dla zestawów obrazów TK)

Strona 129

Measure Values: Mierzy wartość (np. szarość lub SUV) w maksymalnie trzech miejscach na przekroju obrazu (dostępne dla zestawów ob- Strona 129
razów SPECT lub PET)
Measure Distances: Mierzy odległość pomiędzy maksymalnie trzema
Strona 131
parami punktów na przekroju obrazu
Measure Angles: Mierzy kąt pomiędzy trzema punktami na przekroju
Strona 131
obrazu
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Zrzuty ekranu
Przycisk

60

Objaśnienie

Patrz

Screenshot: Wykonuje zrzut ekranu wyświetlanych widoków i okien
dialogowych

Strona 132
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3.2.9

Skróty myszy/klawiaturowe

Skróty podstawowe
Skrót

Działanie

Rolka myszy.
Za pomocą strzałek w górę i w dół na klawiaturze można przewijać do przodu lub do tyłu po
jednym przekroju.

Przewija obrazy przekrój po przekroju

Rolka myszy + SHIFT.
Można także użyć klawiszy Pg Up/Pg Dn na
klawiaturze do przewijania do przodu / do tyłu o
trzy przekroje.

Przewija obrazy w odstępach co trzy lub siedem przekrojów (w zależności od zakładki 4
Views lub 8 Views)

Prawy przycisk myszy.

W widoku 3D reguluje obiekt 3D w górę, dół,
lewo, prawo

CTRL + lewy przycisk myszy.

Działa jak funkcja Pan and Recenter (patrz
str. 122)

CTRL + rolka myszy.

Powiększa i pomniejsza obrazy (patrz str.
123)

Dwukrotne kliknięcie punktu wymienionego w
obszarze funkcji.
Wyśrodkowuje ponownie widok na określoPo dwukrotnym kliknięciu trajektorii z listy, widok nym punkcie, np. punkcie rejestracji
zostaje wyśrodkowany do punktu docelowego
danej trajektorii.
Dwukrotne kliknięcie obiektu/obszaru skanowania wymienionego w obszarze funkcji.

Wyśrodkowuje ponownie widok na środku
obiektu/obszaru skanowania

Dwukrotne kliknięcie na oznakowanym punkcie
w zakładce Plan Content.
Wyśrodkowuje ponownie widok na oznakowaPrzykładowo po otworzeniu zakładki Overview nym punkcie
widoki są wyśrodkowane na wybranym punkcie.
Dwukrotne kliknięcie zestawu obrazów w zakładce Plan Content (patrz str. 78).
Po otwarciu np. zakładki Overview w widokach
przedstawiony jest wybrany zestaw obrazów.

Wybiera zestaw obrazów do wyświetlenia w
widokach

Klawisz Print Screen.

Tworzy zrzut ekranu aktualnego ekranu

CTRL + S.

Zapisz plan

CTRL + Z.

Cofnij

CTRL + Y.

Powtórz

CTRL + 0.

Resetuje widok (powiększenie i wyśrodkowanie)

Skróty w fuzji obrazów
Zadanie planowa- Skrót
nia

Fuzja obrazów

Działanie

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy i przesunięcie myszą w lewo/
Przełącza pomiędzy obrazami pomaprawo, aby przełączyć się pomięrańczowymi i niebieskimi
dzy obrazami niebieskimi/pomarańczowym
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4

PRZEGLĄDANIE
OBRAZÓW

4.1

Wprowadzenie

4.1.1

Przegląd ogólny

Informacje ogólne
Zadanie Viewing zawiera zakładki, w których można przeglądać wszystkie obrazy pacjentów i
konfigurować nowe opcje. To zadanie planowania można wybrać w dowolnym momencie
planowania, aby wyświetlić zaplanowaną treść zawartą w planie leczenia.

Ekran główny

Rysunek 27
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4.2

Konfigurowanie widoków

4.2.1

Przyciski widoku

Informacje ogólne
Podczas planowania można użyć przycisków dostępnych na widokach obrazów w celu
skonfigurowania różnych opcji widoku. W ten sposób można modyfikować konkretny widok w
zakładce widoku.
Opis konfigurowania widoku przedstawiony w tym rozdziale jest ważny we wszystkich etapach
planowania.

Dostęp do przycisków widoku
Procedura
Kliknąć przycisk strzałki w lewym górnym rogu widoku.
UWAGA: Przyciski widoku są domyślnie nieaktywne.

Rysunek 28

Dostępność przycisków
Dostępność przycisków w znacznym stopniu zależy od widoku i wybranej zakładki widoku.
View Types (str. 68)

View Orientation (str. 67)

Composing Options (str. 70)

Full Screen (str. 66)
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Browse Slice (str. 121)

Recenter View: Resetuje pozycję obrazu 3D na widoku, jeśli został zmieniony za pomocą panoramowania

Advanced Windowing (str. 125)

Slice and Image Set Selection (str. 112)
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4.2.2

Pełny ekran

Informacje ogólne
Przycisk Full Screen jest dostępny w każdym widoku i pozwala na wyświetlanie widoku w trybie
pełnoekranowym.

Uaktywnianie pełnego widoku

①

②

Rysunek 29
Przebieg procedury
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1.

Kliknąć Full Screen w dowolnym widoku, aby wyświetlić widok w trybie pełnoekranowym ①.

2.

Kliknąć ponownie Full Screen, aby przywrócić poprzedni sposób wyświetlania ekranu ②.
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4.2.3

Orientacja widoku

Informacje ogólne
W niektórych widokach przycisk View Orientation umożliwia zmianę orientacji widoku.

Wybór orientacji widoku

①

②

Rysunek 30
Przebieg procedury

1.

Kliknąć View Orientation, aby wyświetlić opcje orientacji.
• Opcje widoku przekroju ①
• Opcje widoku 3D ②

2.

Wybrać orientację.
Widok zostaje odpowiednio zaktualizowany.
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4.2.4

Typy widoku

Informacje ogólne
W przypadku widoków 3D przycisk View Types umożliwia wybór typu widoku 3D, który zostanie
wyświetlony (płaszczyzny, 3D, obiekty).
W zależności od konfiguracji systemu dostępne są różne opcje wizualizacji (patrz str. 101).

Definiowanie typu widoku

Rysunek 31
Przebieg procedury
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1.

Kliknąć View Types, aby wyświetlić opcje typu widoku (patrz str. 69).

2.

Wybrać typ widoku.
Widok zostaje odpowiednio zaktualizowany.
UWAGA: Można wybrać płaszczyzny, które mają zostać prześwietlone (osiowa, czołowa,
strzałkowa) oraz czy wyświetlać obiekty 3D w zakładce Viewing Options za pomocą
przycisku Options (patrz str. 115).
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Opcje typu widoku
Opcje

①

①
②
②

Kliknięcie Planes powoduje wyświetlenie obiektów poddanych segmentacji ② i rekonstrukcji płaszczyzn ①
UWAGA: Położenie płaszczyzn zmienia się odpowiednio do
wszystkich zmian wykonanych w widoku 2D.

Kliknięcie 3D powoduje wyświetlenie trójwymiarowego widoku całego obszaru skanu, w tym wszystkich zaplanowanych obiektów

Kliknięcie Objects powoduje wyświetlenie trójwymiarowego
widoku wszystkich zaplanowanych obiektów

UWAGA: Bardziej zaawansowane opcje przeglądania 3D, patrz str. 101.
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4.2.5

Opcje składania

Informacje ogólne
Przycisk Composing Options umożliwia weryfikację dwóch przekrojów obrazów z różnych
zestawów danych, które zostały połączone.
UWAGA: Przycisk ten jest dostępny wyłącznie w górnym lewym widoku i dolnych widokach
zakładki Multiple Sets (gdzie wyświetlane są odpowiednie przekroje obrazów z różnych
zestawów danych).

Wybór opcji składania

Rysunek 32
Przebieg procedury
1.

2.

Kliknąć Composing Options, aby wyświetlić dostępne opcje.
Wybrać opcję składania.
Widok zostaje odpowiednio zaktualizowany.
UWAGA: Opcje składania opisane są od str. 70.

Opcja Spy Glass
Kliknąć Spy Glass, aby porównać zdefiniowany obszar przekroju referencyjnego (przekrój z
górnego prawego widoku) z przekrojem w bieżącym widoku obrazu.

①

①

Rysunek 33
Opcje
Ustawić ramkę ① nad odpowiednim obszarem i zweryfikować referencyjne i bieżące przekroje
obrazów, porównując obszar wewnątrz ramki i na jej krawędziach.
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Opcje
W celu zmiany rozmiaru ramki, należy użyć kursora myszy, kliknąć i przeciągnąć krawędź ramki.

Opcja Amber/Blue
Kliknąć Amber/Blue, aby porównać szczegóły na całym referencyjnym przekroju obrazu (przekrój
z górnego prawego widoku) z przekrojem w bieżącym widoku obrazu. przekrój referencyjny
obrazu (pomarańczowy) i przekrój w aktualnie wybranym widoku obrazu (niebieski) są na siebie
nałożone.

Rysunek 34
Opcje
Umieścić kursor myszy nad obrazem i przeciągnąć w prawo, aby wyświetlić więcej informacji o
przekroju referencyjnym obrazu.
Przeciągnąć mysz kursor w prawo, aby wyświetlić więcej informacji o aktualnie wybranym przekroju obrazu.

Opcje nakładania
Kliknąć Overlay, aby nałożyć na siebie dwa różne zestawy obrazów. Można nakładać obrazy
wykonane różnymi technikami, aby zobaczyć dane czynnościowe wyświetlone w danych
anatomicznych (np. obrazy T1 i PET). Po wyborze tej opcji przekroju obrazu w aktualnie
wybranym widoku jest nałożona na przekrój referencyjny obrazu (przekrój z górnego prawego
widoku).

Rysunek 35
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Opcje
Umieścić kursor myszy nad obrazem i przeciągnąć w prawo, aby wyświetlić więcej informacji o
przekroju obrazu w aktualnie wybranym widoku.
Przeciągnąć mysz kursor w prawo, aby wyświetlić więcej informacji o referencyjnym przekroju
obrazu.
UWAGA: Referencyjny przekrój obrazu jest zawsze wyświetlany z taką samą intensywnością,
natomiast przekrój obrazu w aktualnie wybranym widoku stopniowo się zmienia od lewej
(niewidoczna) do prawej (pełna intensywność).

Wyłączanie opcji składania
Kliknięcie opcji Off spowoduje wyłączenie Composing Options.
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4.3

Zakładki Widok obrazu

4.3.1

Zakładka Przegląd

Układ ekranu
Zakładka Overview wyświetla przegląd wybranego zestawu obrazów.

②

③

①

④

Rysunek 36
Nr

Objaśnienie

①

Widok strzałkowy wybranego przekroju

②

Widok 3D oparty na wybranym planie leczenia

③

Widok osiowy wybranego przekroju

④

Widok czołowy wybranego przekroju
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Umieszczanie kształtu 3D
Model trójwymiarowy można obracać i dostosowywać w widoku 3D, aby obejrzeć go z różnej
perspektywy. Opcje zależą od pozycji kursora myszy w widoku.

Rysunek 37
Pozycja kursora myszy

Opcja obrotu

Środkowa część widoku

Użyć kursora w kształcie rączki z zakrzywioną strzałką do
obrócenia trójwymiarowego modelu w dowolnym kierunku

Lewa, prawa, górna, dolna część
widoku

Strzałka wskazuje kierunek, w którym można przesunąć model trójwymiarowy

Narożniki widoku

Zagięta strzałka wskazuje kierunek, w którym można pochylić model (w lewo lub prawo)

UWAGA: Można dopasować orientację i typ obrazu 3D, który ma być wyświetlony za pomocą
przycisków View Options i View Types.

Wyświetlanie powierzchni kości
Po zaznaczeniu pola Bone in 3D w obszarze funkcji (lub wybraniu typu widoku Bone/Vessels dla
zaawansowanego widoku 3D) powierzchnia kości oparta na obrazach TK jest wyświetlana na
widoku 3D ①.
Jeśli nie wybrano tej opcji, wyświetlany jest standardowy model 3D (z tkanką miękką) ②.

①

②
Rysunek 38
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UWAGA: Opcja ta jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy wybrano obrazy TK.
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4.3.2

Zakładka 4 Views

Układ ekranu

Rysunek 39
W zakładce 4 Views wyświetlane są kolejne przekroje w widoku osiowym, czołowym lub
strzałkowym z wybranego zestawu obrazów.
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4.3.3

Zakładka Multiple Sets

Informacje ogólne
Zakładka Multiple Sets wyświetla wiele zestawów obrazów, które zostały połączone, co pozwala
na jednoczesne przeglądanie zaplanowanej zawartości w różnych zestawach obrazów.
UWAGA: Można również wyświetlić wiele zestawów obrazów, nawet jeśli nie zostały one
połączone.

Układ ekranu

④

①

③

②

Rysunek 40
Nr

①
②
③
④

Objaśnienie
Powoduje wyświetlenie przekroju z bieżącego zestawu obrazów.
Jest to referencyjny przekrój obrazu dla przekrojów wyświetlonych w innych widokach obrazu. Inne widoki przedstawiają przekroje z zestawów obrazów połączonych z pierwszym
zestawem.
Wyświetla efekt nałożenia referencyjnego zestawu obrazów ① lub innych dostępnych
zestawów obrazów, które można wybrać za pomocą opcji Slice and Image Set Selection (patrz str. 112).
W przypadku dostosowania pozycji przekroju obrazu za pomocą np. funkcji Pan and Recenter, przekroje w innych widokach zostaną również odpowiednio wyregulowane.
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Zakładka Plan Content

4.4

Zakładka Plan Content

4.4.1

Przegląd ogólny

Układ ekranu
Zakładka Plan Content zawiera drzewo danych przedstawiające zestawy obrazów i zaplanowaną
zawartość (np. obiekty 3D, oznakowane punkty, trajektorie itp.) zawarte w planie leczenia.
Aby rozwinąć część drzewa danych w celu wyświetlenia zawartych w nim danych pacjenta, należy
kliknąć odpowiednią ikonę „+”.

②

①

Rysunek 41
Nr

78

Objaśnienie

①

Wyświetla foldery (w strukturze katalogów), które zawierają całą zaplanowaną zawartość
znajdującą się w planie leczenia (patrz str. 81).
Wyświetlane są także foldery zawierające wszystkie zestawy obrazów zawarte w planie
leczenia (patrz str. 79).

②

Część Properties zawiera informacje o zestawie obrazów lub planowanej zawartości wybranej w ①.
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4.4.2

Zestawy obrazów

Przeglądanie i wybór zestawów obrazów
W zakładce Plan Content można przeglądać właściwości zestawów obrazów i wybrać zestaw
obrazów do wyświetlenia w dowolnym zadaniu planowania.
Przebieg procedury
1.

Kliknąć ikonę obok folderu Image sets, aby wyświetlić dostępne zestawy obrazów.

2.

W celu wyboru należy kliknąć żądany zestaw obrazów.
W sekcji Properties wyświetlane są następujące informacje:
• Podgląd zestawu obrazów, który można przewijać, aby zobaczyć przekroje obrazów.
• Informację o wybranym zestawie obrazów, np. inne zestawy obrazów, które połączono z wybranym
zestawem, technikę zestawu obrazów, podgrupę,
itp.
• Signal-to-noise Ratio: Znany parametr jakości
obrazu. Wyświetlonej wartości można użyć jako
kryterium wyboru zestawu obrazów odpowiednich
do np. segmentacji obiektu. Im wyższa liczba, tym
lepsza jakość obrazu.

Podgrupa zestawu obrazów
W zakładce Plan Content można zdefiniować submodalność obrazu pochodzącego ze
skanowania. Program nawigacyjny skonfiguruje widoki trójwymiarowe zgodnie z techniką
wykonania obrazu.
Dostępne są następujące podgrupy:
• TK: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (anizotropia frakcyjna DTI), ADC (rzeczywisty
współczynnik dyfuzji DTI), BOLD (MR zależny od poziomu tlenu we krwi)
• Nuclear Medicine: PET, SPECT
Objętość obiektów przedstawionych po prawej stronie zakładki Plan Content zależy od
zastosowanego algorytmu i może się różnić od wartości spodziewanej.
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Zakładka Plan Content

Definiowanie submodalności

Rysunek 42
Przebieg procedury
1.

80

Kliknąć ikonę właściwości obok żądanego zestawu obrazów, aby otworzyć okno dialogowe Properties.

2.

Wybrać submodalność zestawu obrazów z listy rozwijanej w polu Submodality.

3.

Kliknąć OK, aby zastosować ustawienia i zamknąć okno dialogowe.
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4.4.3

Zaplanowana zawartość

Wyświetlanie właściwości zaplanowanej zawartości
W zakładce Plan Content można przeglądać właściwości wszystkich zaplanowanych zawartości
zawartych w planie (np. obiekty, punkty rejestracji itd.).
Przebieg procedury
1.

Kliknąć ikonę obok folderu zaplanowanej zawartości, np. Objects.

Wybrać i kliknąć element z listy.
W zależności od wyboru dokonanego w sekcji Properties wyświetlane są różne informacje, np.:
• podgląd 3D elementu,
• zestaw obrazów, w którym utworzono obiekt.

2.

Kopiowanie do schowka
W niektórych zadaniach planowania wyświetlany jest przycisk Copy to Clipboard w zakładce
Plan Content pod informacjami o właściwościach. Funkcja ta umożliwia skopiowanie szczegółów
obiektu lub objętości ROI do schowka w systemie Windows, np. w celu przeniesienia do pliku
zewnętrznego.

Dostosowanie widoczności zaplanowanej zawartości
Symbol oka obok każdej pozycji w drzewie danych wskazuje, czy zaplanowana zawartość jest
widoczna w zestawie obrazów.
Opcje
Ikona przedstawiająca oko otwarte oznacza, że zaplanowana zawartość jest widoczna.
Kliknąć symbol oka, aby ukryć zawartość.
Ikona przedstawiająca oko zamknięte oznacza, że zaplanowana zawartość została
ukryta. Kliknąć symbol oka, aby ponownie wyświetlić zaplanowaną zawartość.
Jeśli drzewo danych zawiera elementy aktywne i nieaktywne, u góry drzewa danych
wyświetlana jest ikona przymkniętego oka.
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Zakładka Plan Content

Dostosowywanie właściwości i koloru planowanej zawartości
Opcje

Kliknięcie ikony koloru obok wpisu na liście otwiera okno dialogowe Select Color, w którym można wybrać
kolor dla zaplanowanej zawartości.
Należy wybrać kolor z palety i kliknąć OK, aby go potwierdzić.

Kliknięcie ikony właściwości obok wpisu na liście otwiera okno dialogowe Properties, w którym można zmodyfikować nazwę/kolor dla zaplanowanej zawartości.
Zdefiniować nazwę i wybrać kolor z palety.
Aby potwierdzić wybór, kliknąć OK.
UWAGA: Dodatkowe ustawienia dostępne dla poszczególnych etapów planowania opisano w odpowiednich
rozdziałach.
UWAGA: Jeśli funkcja Advanced 3D jest aktywna, niektóre obiekty mogą być wyświetlane w kolorze specjalnym (patrz str. 101).
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5

FUZJA OBRAZÓW

5.1

Przegląd rozdziału

5.1.1

Spis treści

Omówione tematy
Sekcja

Patrz

Wprowadzenie

Strona 84

Wybór obrazów do fuzji

Strona 86

Optymalizacja wyświetlania obrazów

Strona 88

Wykonanie fuzji obrazów

Strona 90

Precyzja fuzji

Strona 98
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Wprowadzenie

5.2

Wprowadzenie

5.2.1

Przegląd ogólny

Informacje ogólne
Image Fusion umożliwia połączenie ze sobą co najmniej dwóch zestawów obrazów wykonanych
z zastosowaniem tej samej techniki lub różnych technik (TK, MR, PET, SPECT).
Po połączeniu obrazów cała zaplanowana zawartość (np. obiekty i trajektoria) zdefiniowana w
jednym zestawie obrazów jest widoczna w innym zestawie obrazów.

Typy fuzji obrazów

84

Typ fuzji

Objaśnienie

Automatyczna

Przeprowadzenie fuzji obrazów na podstawie struktur wspólnych dla
obu zestawów obrazów, za pomocą dwustronnego algorytmu informacji

Ramka referencyjna

Zestawy obrazów pozyskane podczas tej samej sesji akwizycji obrazów są automatycznie łączone na podstawie etykiety DICOM „Ramka referencyjna”

Ręczna

Umożliwia ręczne wyrównanie dwóch zestawów obrazów za pomocą
wskaźnika myszy

Punkt rejestracji

Umożliwia łączenie obrazów na podstawie par markerów rejestracyjnych zdefiniowanych na zdjęciach

Informacje wolumetryczne

Umożliwia łączenie zestawów obrazów na podstawie identycznych
parametrów objętości zestawu obrazów
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5.2.2

Funkcje fuzji obrazów

Ekran główny

Rysunek 43

Przegląd ogólny funkcji
Funkcja

Objaśnienie

Patrz

Lista

Stanowi wykaz par obrazów dostępnych do fuzji

Strona 86

New Pair...

Określa nowe lub modyfikuje istniejące pary fuzji obrazów

Strona 86

Reset

Resetuje fuzję obrazów w taki sposób, że pozycje zestawu
obrazów zostaną zresetowane do pozycji początkowych zdefi- Strona 92
niowanych przez aparat

Pasek suwaka

Reguluje nakładanie koloru niebieskiego/pomarańczowego
pary obrazów

Strona 88

Coarse

Wykonuje ręczną fuzję za pomocą dużych regulacji

Strona 95

Fine

Wykonuje ręczną fuzję za pomocą drobnych regulacji

Strona 96

Auto Fusion

Uruchamia fuzję automatyczną

Strona 92

Modify ROI...

Wybiera obszar skanowania do wykorzystania przez algorytm
w celu osiągnięcia najlepszego wyniku automatycznej fuzji
Strona 90
obrazów

Show Fusion ROI

Wyświetla ramkę na widokach obrazów, która pokazuje zdefiniowany obszar skanowania

Strona 91

Fuse Points

Uruchamia fuzję obrazów na podstawie punktów rejestracji

Strona 97

Alternatives

Wyświetla alternatywne wyniki w przypadku wykonania fuzji
punktów rejestracji

Strona 97
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Wybór obrazów do fuzji

5.3

Wybór obrazów do fuzji

5.3.1

Pary fuzji

Informacje ogólne
Po otwarciu zadania planowania Image Fusion pary obrazów dostępne do fuzji są przedstawione
na widoku listy w obszarze funkcji.
• Jeśli okno wyboru z lewej strony pary obrazów jest oznaczone kolorem niebieskim, wskazuje
to, że obrazy są już połączone.
• Jeśli okno wyboru z lewej strony pary obrazów jest oznaczone kolorem zielonym, wskazuje to,
że fuzję obrazów przeprowadzono w oparciu o „Ramkę referencji” lub „Dane wolumetryczne”,
zatem należy:
- sprawdzić, przeprowadzając kontrolę wizualną,
- potwierdzić klikając znacznik
UWAGA: W przypadku chęci otrzymania dalszych informacji o technicznych podstawach
domyślnych par fuzji należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Zmiana par fuzji
Można zmienić wybrane domyślnie pary fuzji.

Rysunek 44
Przebieg procedury

86

1.

Kliknąć New Pair... w obszarze funkcji, aby otworzyć okno dialogowe New Fusion Pair.

2.

W polu First Image Set wybrać zestaw wyrównujący do stosowania jako podstawa do
fuzji obrazów.

3.

W polu Second Image Set wybrać zestaw obrazów do dostosowania w celu dopasowania zestawu wyrównującego podczas fuzji obrazów.

4.

Kliknąć OK, aby potwierdzić wybrane zestawy obrazów.
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Dostępność par zbiorów fuzji
Jeśli kombinacja zestawów obrazów nie jest możliwa lub wybrane zestawy obrazów zostały już
poddane fuzji, przycisk OK będzie nieaktywny.
W takim wypadku można wybrać inną parę obrazów do fuzji lub użyć funkcji Reset do
zresetowania fuzji dla istniejącej pary.
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Optymalizacja wyświetlania obrazów

5.4

Optymalizacja wyświetlania obrazów

5.4.1

Dostosowywanie kontrastu obrazu

Informacje ogólne
Aby ułatwić rozróżnienie między dwoma zestawami obrazów:
• pierwszy zestaw obrazów będzie wyświetlany w kolorze bursztynowym,
• drugi zestaw będzie wyświetlany w kolorze niebieskim.
Aby uzyskać lepsze porównanie, można dopasować jasność wybranych zestawów obrazów za
pomocą suwaka w obszarze funkcji.

Dostosowywanie jasności

Rysunek 45
Opcje
• Aby zmniejszyć jasność drugiego zestawu obrazów (pomarańczowy) należy przeciągnąć suwak w lewo.
• Aby zmniejszyć jasność pierwszego zestawu obrazów (niebieski) należy przeciągnąć suwak w
prawo.
Aby wyświetlić wyłącznie kontury danego zestawu obrazów, zaznaczyć odpowiednie pole Edges.

Przykładowy widok fuzji

①

②

Rysunek 46
Nr

88

Objaśnienie

①

Standardowy widok w kolorze pomarańczowym/niebieskim

②

Pole Edges zaznaczone dla koloru pomarańczowego
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5.4.2

Dostosowywanie okienkowania obrazów

Informacje ogólne
Ustawienia okienkowania zaawansowanego można zdefiniować oddzielnie dla każdego zestawu
obrazów (pomarańczowego i niebieskiego). Dostosowanie tych ustawień umożliwia łatwiejsze
rozróżnienie zestawów obrazu.

Dostosowanie opcji Okienkowanie

Rysunek 47
Przebieg procedury

1.

Kliknąć funkcję Advanced Windowing na pasku narzędzi, aby otworzyć zakładki Windowing Blue oraz Windowing Amber.

2.

Dopasować ustawienia okienkowania zgodnie z opisem na str. 125.

3.

Kliknąć OK, aby zastosować ustawienia do wybranych obrazów.
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Wykonanie fuzji obrazów

5.5

Wykonanie fuzji obrazów

5.5.1

Definiowanie obszaru fuzji

Informacje ogólne
Po otwarciu zadania planowania Image Fusion domyślnie ustawiony rejon fuzji może pasować w
wielu przypadkach.
Jednakże przed wykonaniem automatycznej fuzji (patrz str. 92) należy zbadać obszar
skanowania na obrazie, który jest wykorzystywany do fuzji, i w razie potrzeby zmodyfikować go za
pomocą funkcji Modify ROI... Należy zdefiniować obszar zainteresowania na tyle duży, aby objąć
wszystkie struktury ważne dla procesu leczenia, natomiast struktury nieistotne dla prowadzonego
leczenia powinny być poza ramką.
Następnie program używa zdefiniowanego obszar fuzji jako parametru odniesienia dla fuzji w celu
uzyskania najlepszej dokładności dla obszaru docelowego.
Obszar połączony wewnątrz ramki zachowa większą dokładność. Obszar poza ramką
będzie połączony z mniejszą dokładnością.

Modyfikowanie fuzji obszaru zainteresowania

①

Rysunek 48
Przebieg procedury
1.
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Kliknąć Modify ROI... w obszarze funkcji, aby otworzyć okno dialogowe Modify ROI.

2.

Kliknąć przycisk Adjust Fusion Region na pasku narzędzi i ustawić mysz na
ramce ① w widoku obrazu.

3.

Dopasować ramkę w taki sposób, aby otaczała obszar do wykorzystania jako odniesienie
do fuzji.

4.

Kliknąć OK, aby potwierdzić obszar fuzji.
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Wyświetlanie obszaru zainteresowania
Zdefiniowany obszar zainteresowania można wyświetlić w widokach obrazów.

①

Rysunek 49
Procedura
Zaznaczyć pole Show Fusion ROI w obszarze funkcji.
Ramka otaczająca zdefiniowany obszar zainteresowania ① jest wyświetlana na każdym widoku
obrazu.
UWAGA: Obszar zainteresowania można zmodyfikować wyłącznie za pomocą funkcji Modify
ROI...
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5.5.2

Fuzja automatyczna

Informacje ogólne
Po uaktywnieniu automatycznej fuzji obrazów oprogramowanie łączy wybrane zestawy obrazów
na podstawie struktur anatomicznych występujących w obu zestawach obrazów.
Oprogramowanie przenosi i obraca zestaw obrazów do momentu jego najlepszego dopasowania
do wyrównującego zestawu obrazów (First Image Set wybranego w oknie dialogowym Fusion
Creation). Miara prawdopodobieństwa jest oparta na wspólnej informacji i nie ma na nią wpływu
zmiana jasności przekroju obrazu. Automatyczna fuzja obrazów jest odpowiednia dla większości
operacji łączenia obrazów uzyskanych różnymi technikami.

Uzyskanie optymalnych wyników
Najlepsze efekty fuzji osiąga się przez:
• Łączenie ze sobą obrazów wykonanych różnymi technikami.
• Łączenie ze sobą zestawów danych o różnych kontrastach, np. obrazów MR T1 i T2
zależnych.

Aktywacja fuzji
Przebieg procedury
1.

Przed rozpoczęciem fuzji automatycznej należy określić rejon, gdzie niezbędna jest najwyższa precyzja fuzji, korzystając z funkcji Modify ROI...

2.

Kliknąć Auto Fusion, aby uruchomić automatyczną fuzję obrazów.
Program wykonuje fuzję obrazów.

Resetowanie fuzji
Procedura
Po połączeniu obrazów, jeśli użytkownik chce ustawić obrazy z powrotem w początkowym układzie współrzędnych skanera, należy kliknąć Reset.

Ponowne wykonanie fuzji obrazów
Jeśli wyniki przeprowadzonej automatycznej fuzji są niesatysfakcjonujące, należy
powrócić do funkcji Modify ROI... i wyregulować obszar fuzji, aby obejmował wszystkie
struktury istotne dla leczenia.
UWAGA: Wyniki fuzji automatycznej można także poprawić, łącząc najpierw obrazy ręcznie,
korzystając z większych regulacji.
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5.5.3

Fuzja za pomocą ramki referencyjnej

Informacje ogólne
Jeśli pary obrazów zostały pozyskane podczas jednej sesji, podczas transferu danych
oprogramowanie rozpoznaje, że te zestawy obrazów mają taki sam układ współrzędnych
wygenerowany przez aparat na podstawie etykiety DICOM „Ramka referencyjna” (FoR).
Kiedy iPlan wczyta takie dane, zestaw obrazów jest tymczasowo łączony.

Rozpoznawanie par obrazów ramki referencyjnej

①

Rysunek 50
Pary obrazów, które zostały połączone za pomocą ramki referencyjnej, pokazywane są na widoku
listy w obszarze funkcji z polem zaznaczonym na szaro ①.
Oznacza to, że obrazy uległy fuzji, natomiast ich dokładność nie została potwierdzona. W celu
wykorzystania tych zestawów obrazów należy potwierdzić fuzję.

Potwierdzanie fuzji za pomocą ramki referencyjnej
Przebieg procedury
1.

Należy zweryfikować precyzję fuzji, używając lupy w lewej górnej części widoku obrazu
(patrz str. 98).

2.

Jeśli dokładność jest wystarczająca należy kliknąć szary znak wyboru, aby zweryfikować
fuzję.
Kolor zostanie zmieniony na niebieski, co oznacza, że fuzja została potwierdzona.

Przed wyjściem z zadania planowania Image Fusion zweryfikować fuzję za pomocą ramki
referencyjnej. W przeciwnym wypadku pary obrazów nie będą wyświetlane w postaci
połączonej podczas kolejnych etapów planowania.
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5.5.4

Fuzja za pomocą informacji wolumetrycznych

Informacje ogólne
Jeśli pary obrazów mają identyczne parametry wolumetryczne (data badania, rozmiar pikseli,
rozmiar matrycy, liczba przekrojów, pozycja przekrojów, itp.) fuzja obrazów zakłada, że takie
zestawy obrazów zostały akwizowane podczas tej samej sesji, zatem współdzielą jeden układ
współrzędnych.
Ten typ fuzji obrazów jest niezbędny w przypadku obrazów po przetworzeniu, gdzie jeden zestaw
obrazów nie zawiera anatomicznych punktów orientacyjnych, ale ma taki sam rozmiar i pozycję,
jak inny zestaw obrazów, natomiast zagubiono znacznik informacyjny DICOM „Ramka
referencyjna”.
Kiedy iPlan wczyta takie dane, zestawy obrazów są tymczasowo łączone. Fuzja musi zostać
potwierdzona.

Rozpoznawanie identycznych parametrów wolumetrycznych
W celu rozpoznania, że pary obrazów mają identyczne parametry objętości, iPlan weryfikuje
następujące ustawienia i muszą być one identyczne na każdym zestawie obrazów:
• Data badania
• Liczba przekrojów
• Rozmiar matrycy
• Rozmiar pikseli
• Orientacja
• Odległość przekrojów
UWAGA: Wolumetryczna fuzja obrazów jest odpowiednia tylko wtedy, kiedy jeden zestaw danych
zawiera wyłącznie widoczne struktury anatomiczne i dlatego musi zostać połączony z innymi
danymi. W zwykłych stacjach, gdzie obie serie obrazów mają wystarczającą liczbę anatomicznych
punktów orientacyjnych nie ma ograniczeń dotyczących daty badania, liczby przekrojów, rozmiaru
pikseli i matrycy, orientacji i odległości przekroju.

Rozpoznawanie i potwierdzanie pary po fuzji wolumetrycznej
Postępowanie w przypadku pary po fuzji wolumetrycznej przebiega tak samo, jak opisano dla
pary fuzji ramki referencji. Informacje dotyczące rozpoznawania i potwierdzania par fuzji znaleźć
można na str. 93.
Przed wyjściem z zadania planowania Image Fusion należy zweryfikować fuzję
wolumetryczną. W przeciwnym wypadku pary obrazów nie będą wyświetlane w postaci
połączonej podczas kolejnych etapów planowania.
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5.5.5

Fuzja ręczna

Informacje ogólne
Funkcje fuzji ręcznej (Coarse i Fine) umożliwiają wykonanie fuzji obrazów za pomocą
wyrównania jednego zestawu obrazów z innym za pomocą wskaźnika myszy.

Łączenie obrazów przez zgrubne dostosowania

②

①

②

Rysunek 51
Przebieg procedury
1.

W części Manual Fusion obszaru funkcji kliknąć Coarse.

2.

Aby dopasować obrazy, obraz pomarańczowy należy ustawić nad obrazem niebieskim w
następujący sposób:
• Aby przesunąć obraz w górę, dół, lewo lub prawo, umieścić wskaźnik myszy pośrodku
widoku obrazu i przeciągać symbol dłoni ① do momentu, aż pomarańczowy obraz będzie prawidłowo ustawiony.
• Aby obrócić obraz, umieścić wskaźnik myszy na krawędzi widoku obrazu i przeciągać
symbol dłoni za pomocą strzałki ② do momentu, aż pomarańczowy obraz będzie prawidłowo ustawiony.
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Wykonanie fuzji obrazów

Łączenie obrazów za pomocą regulacji precyzyjnej

①

②

Rysunek 52
Przebieg procedury
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1.

W części Manual Fusion obszaru funkcji kliknąć Fine.

2.

Umieścić wskaźnik myszy na granicy obrazu, aż wskaźnik myszy zostanie wyświetlony w
postaci strzałki.

3.

Aby dopasować obrazy, obraz pomarańczowy należy ustawić nad obrazem niebieskim w
następujący sposób:
• Aby przesunąć obraz w górę, dół, lewo lub prawo, umieścić wskaźnik myszy na krawędzi widoku obrazu (góra, dół, lewo lub prawo) i kliknąć symbol strzałki ① do momentu,
aż pomarańczowy obraz zostanie prawidłowo ustawiony.
• Aby obrócić obraz, umieścić wskaźnik myszy na krawędzi widoku obrazu i kliknąć symbol zagiętej strzałki ② do momentu, aż pomarańczowy obraz zostanie prawidłowo ustawiony.
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5.5.6

Fuzja za pomocą punktów rejestracji

Informacje ogólne
Po zdefiniowaniu punktów rejestracji można przeprowadzić fuzję obrazów opartą o te punkty.
Punkty rejestracyjne mogą być anatomicznymi punktami orientacyjnymi lub znacznikami MR lub
TK.

Przed rozpoczęciem
Aby użyć tej funkcji, należy najpierw ustawić co najmniej cztery odpowiednie pary markerów na
każdym zestawie obrazów do połączenia.

Aktywowanie fuzji za pomocą punktów rejestracyjnych
Procedura
Kliknąć Fuse Points.
Program przeprowadzi fuzję obrazów na podstawie punktów rejestracyjnych.

Alternatywna fuzja za pomocą punktów rejestracyjnych
Podczas fuzji za pomocą punktów rejestracji oprogramowanie oblicza wszystkie możliwe fuzje za
pomocą punktów rejestracji i automatycznie wyświetla najlepszy wynik.
Można wyświetlić wyniki fuzji alternatywnej, które zostały obliczone, klikając Alternatives.

Weryfikowanie fuzji
Przed opuszczeniem zadania planowania Image Fusion należy zweryfikować fuzję za
pomocą punktów rejestracji i w razie potrzeby skorygować ją ręcznie.
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5.6

Precyzja fuzji

5.6.1

Weryfikacja fuzji

Informacje ogólne
Po połączeniu zestawów obrazów można użyć widoku lupy, aby wzrokowo zweryfikować precyzję
fuzji obrazów. W ten sposób można sprawdzić np. kształt lub rozmiar guza w dwóch zestawach
obrazów w tym samym czasie.
Po zakończeniu fuzji obrazów należy zweryfikować wyniki, aby upewnić się, że obrazy
zostały poprawnie skorelowane.

Widok lupy

①
②

Rysunek 53
Nr

Objaśnienie

①

Lupa nakłada drugi (pomarańczowy) zestaw obrazów w ramce na pierwszy zestaw obrazów (niebieski)

②

Zestaw wyrównujący widoczny jest wewnątrz ramki

Weryfikacja fuzji
Przebieg procedury
1.

Umieścić kursor myszy na ramce lupy i ustawić go nad sprawdzanym obszarem.

2.

Zweryfikować fuzję przeciągając obszar lupy nad ważnymi anatomicznymi punktami
orientacyjnymi i porównać dwa zestawy obrazów przy krawędziach ramki.

Weryfikacja z użyciem opcji składania

Do weryfikacji fuzji można także użyć przycisku Composing Options na widokach obrazów.
Szczegóły znaleźć można w str. 70.
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Korygowanie fuzji
Jeśli wyniki funkcji Automatic Fusion lub Registration Points Fusion są niesatysfakcjonujące,
można skorygować fuzję ręcznie poprzez:
1. Dostosowywanie zestawu obrazów za pomocą funkcji Coarse i Fine
2. Dostosowanie rejonu fuzji (Modify ROI...)
Aby przechować rejon fuzji, należy zapisać plan przed opuszczeniem Image Fusion. Dane
te nie są automatycznie zapisywane przy zmianie etapu.

Zmiana fuzji obrazów
Zmiany w istniejącej fuzji obrazów mogą doprowadzić do zmian w planie leczenia. Przed
zaakceptowaniem nowej fuzji należy sprawdzić plan leczenia.
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6

ZAAWANSOWANE
FUNKCJE 3D

6.1

Wprowadzenie

6.1.1

Przegląd ogólny

Informacje ogólne
Funkcje Advanced 3D stanowią rozszerzenie funkcji Standard 3D, jak opisano na str. 68. Można
teraz dokonać wyboru pomiędzy różnymi typami widoku 3D (np., Cerebrum, Maximum Intensity
Projection i Digital Radiography) zapewnianymi w menu typów widoku 3D. Dokonana zmiana
progu może zostać natychmiast wyświetlona w widoku 3D.
UWAGA: Dostępność funkcji Advanced 3D zależy od uruchomionej licencji. Na serwerze iPlan
NET funkcja ta jest dostępna wyłącznie po uruchomieniu „Advanced 3D Session”. Funkcja
Standard 3D jest dostępna nawet w przypadku braku licencji na funkcję Advanced 3D lub kiedy
jest ona niedostępna.
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6.2

Zaawansowane przeglądanie 3D

6.2.1

Typy widoku

Informacje ogólne

Wybrać menu View Types w 3D View. Więcej informacji dotyczących opcji przeglądania można znaleźć na Strona 68.

Informacje o typach widoku
Przeglądanie Advanced 3D dostarcza dodatkowych typów widoków 3D w zależności od techniki
aktualnie wybranego zestawu danych. Typy widoku 3D można wybierać z rozwijanego menu w
oknie przeglądania 3D. Nazwa każdego typu widoku znajduje się obok ikony. Można łatwo
przełączać pomiędzy każdą z tych opcji przeglądania.

①

②

Rysunek 54
Nr

102

Opcje typu widoku

①

Zestawy obrazów TK

②

Zestawy obrazów MR
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Opcje typu widoku zaawansowanego 3D
Ikona

Typ widoku

Objaśnienie

Planes

• Powoduje wyświetlenie rekonstrukcji płaszczyzn za pomocą widoku osiowego, czołowego i strzałkowego z zestawu obrazów.
• Płaszczyzny można włączać i wyłączać w oknie dialogowym Viewing Options (patrz str. 114).
• Funkcja jest dostępna z TK, MR, PET i innymi modalnymi zestawami obrazów.
• Dla tego typu widoku dostępne jest progowanie Bone i Skin.
• Clipping Range i Cubic Cut nie są dostępne dla tego typu widoku.
UWAGA: Pozycjonowanie płaszczyzn zmienia się zgodnie z wszelkimi regulacjami dokonanymi w widoku 2D (np. wyświetla środek
widoku osiowego, czołowego i strzałkowego).

Object

• Powoduje wyświetlenie trójwymiarowego widoku wszystkich zaplanowanych obiektów.
• W przypadku segmentowania Cerebrum (typ struktury „Cerebrum”) będzie on wyświetlany tak jak każdy inny obiekt w tym typie widoku. Stopień przejrzystości można kontrolować za pomocą
suwaka w oknie dialogowym Properties.
• Funkcja jest dostępna z zestawami obrazów TK, MR, PET i zestawami obrazów uzyskanymi innymi technikami.
• Progowanie nie jest dostępne w przypadku tego typu widoku.
• Clipping Range i Cubic Cut nie są dostępne dla tego typu widoku.

Cerebrum

• Powoduje wyświetlenie zaawansowanej wizualizacji 3D mózgu w
widoku 3D. Jest ona dostępna po utworzeniu obiektu Cerebrum
(np. za pomocą autosegmentacji, jeśli funkcja ta jest dostępna).
• Funkcja jest dostępna z TK, MR, PET i innymi modalnymi zestawami obrazów. Wybrany zestaw obrazów musi zawierać lub być
połączony z zestawem zawierającym móżdżek poddany segmentacji, ponieważ w innym wypadku typ widoku nie będzie dostępny
dla wybranego zestawu obrazów.
• Progowanie nie jest dostępne w przypadku tego typu widoku.
• Cubic Cut i Clipping Range są dostępne dla tego typu widoku.
• Więcej informacji na temat tworzenia obiektu Advanced 3D Cerebrum można znaleźć w opisie funkcji autosegmentacji, jeśli jest
dostępna:
- Utworzyć New Object, wybierając Cerebrum jako Structure
Type w zakładce Single Object/Multiple Objects.
- W przypadku zaawansowanego Cerebrum nie są dostępne opcje wyboru koloru oraz ustawienia stopnia przezroczystości.
Wybrany kolor mózgu jest wyświetlany wyłącznie, jeśli stosowany jest typ widoku Objects.
• Można przeglądać utworzony widok mózgu jako obiekt standardowy za pomocą typu widoku Objects (wyłączyć obiekt Advanced 3D Cerebrum), jeśli Cerebrum nie jest szczegółowy lub jest
niewystarczający z powodu:
- Wyświetlania artefaktów (np. artefakty renderowania 3D takie
jak np. brązowe kropki).
- Ograniczenia dotyczące danych (np. niska rozdzielczość lub
kontrast).
- Niedokładności segmentacji.
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Ikona

Typ widoku

Objaśnienie

• Powoduje wyświetlenie szczególnych obiektów móżdżku z otaczającym widokiem konturu kości poddanej segmentacji.
• Funkcja jest dostępna z zestawem obrazów TK.
Cerebrum +
• Progowanie nie jest dostępne w przypadku tego typu widoku.
Bone Overlay
• Cubic Cut i Clipping Range są dostępne dla tego typu widoku.
UWAGA: Nałożony zarys kości pozostaje niezmieniony po zastosowaniu Clipping Range i Cubic Cut.

Cerebrum +
Skin Overlay

• Powoduje wyświetlenie szczególnych obiektów móżdżku z otaczającym widokiem konturu skóry poddanej segmentacji.
• Funkcja jest dostępna z zestawem obrazów MR.
• Progowanie nie jest dostępne w przypadku tego typu widoku.
• Cubic Cut i Clipping Range są dostępne dla tego typu widoku.
UWAGA: Nałożony zarys skóry pozostaje niezmieniony po zastosowaniu Clipping Range i Cubic Cut.

• Umożliwia przeglądanie naczyń i struktury kości w widoku 3D.
• Funkcja jest dostępna z zestawem obrazów TK.
• Dla tego typu widoku dostępne jest progowanie Bone oraz Vessels Highlighting.
Bone/Vessels • Cubic Cut i Clipping Range są dostępne dla tego typu widoku.
UWAGA: Struktury naczyń mogą nie być wystarczająco widoczne,
jeśli nie zostaną zastosowane dane CT Angio lub CT Contrast. W
takiej sytuacji należy ustawić próg Vessel Highlighting na 0%, tak
aby naczynia nie były podświetlone

Bone/Vessels
+ Skin Overlay

• Zapewnia kontur kości i skóry w widoku 3D.
• Funkcja jest dostępna z zestawem obrazów TK.
• Dla tego typu widoku dostępne jest progowanie Bone i Skin oraz
Vessels Highlighting.
• Clipping Range lub Cubic Cut są dostępne dla tego typu widoku.

Skin

• Powoduje wyświetlenie skonstruowanego obrazu 3D powierzchni
skóry.
• Funkcja jest dostępna z TK, MR i innymi modalnymi zestawami
obrazów.
• Dla tego typu widoku dostępne jest progowanie Skin.
• Clipping Range i Cubic Cut są dostępne dla tego typu widoku.

Digital Radiography (DRR)

• Umożliwia przeglądanie zrekonstruowanych cyfrowo obrazów radiograficznych w formie 3D.
• Funkcja jest dostępna z zestawem obrazów TK.
• Progowanie nie jest dostępne w przypadku tego typu widoku.
• Dostępna jest funkcja Clipping Range, ale funkcja Cubic Cut nie
jest dostępna dla tego typu widoku.

Vessels
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• Powoduje wyświetlenie samych naczyń w widoku 3D.
• Funkcja jest dostępna z zestawem obrazów MR.
• Dla tego typu widoku dostępna jest opcja Vessels Highlighting.
• Clipping Range i Cubic Cut są dostępne dla tego typu widoku.
UWAGA: Struktury naczyń mogą nie być wystarczająco widoczne,
jeśli nie zostaną zastosowane dane MR Angio lub MR Contrast. W
takiej sytuacji powinno się wybrać inne typy (np. płaszczyzny).
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Ikona

Typ widoku

Objaśnienie

Maximum Intensity Projection (MIP)

• Umożliwia wizualizację objętości danych 3D, powodującą projekcję wokselu w płaszczyźnie wizualizacji z maksymalnym natężeniem wzdłuż kierunku wyświetlania.
• Funkcja jest dostępna z TK, MR, PET i innymi modalnymi zestawami obrazów.
• Progowanie nie jest dostępne w przypadku tego typu widoku.
• Dostępna jest funkcja Clipping Range, ale funkcja Cubic Cut nie
jest dostępna dla tego typu widoku.
UWAGA: Konieczne jest przycięcie obiektu kości w celu wyświetlenia naczyń w obrazach TK. Można to zrobić w Options > 3D Clipping, wybierając opcję Enable Clipping Range, a następnie dostosowując ramkę znajdującą się na widoku.

Środki ostrożności związane z typem widoku Advanced 3D
W zależności od rozdzielczości obrazu, kontrastu i anatomii konkretnego pacjenta,
kluczowe warunki anatomiczne mogą nie być widoczne lub być widoczne jako
zamaskowane w renderingach 3D. Renderowane struktury 3D muszą zawsze zostać
zweryfikowane na rekonstrukcjach 2D lub oryginalnych przekrojach (patrz str. 106).
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6.2.2

Równoległe wyświetlanie obrazów 2D/3D

Informacje ogólne
Pozycja środka w widoku 2D wyświetlana jest jako niebieski/żółty krzyżyk 2D ② na
rekonstrukcjach 2D lub przekrojach, kiedy równolegle wyświetlany jest mały niebieski krzyżyk 3D
① (z trzema osiami) w widoku 3D (np. kiedy przycisk ikony Pan and Recenter jest uruchomiony
lub podczas naciskania klawisza Ctrl, w celu uruchomienia podobnych funkcji). Więcej opcji
środkowania na str. 122.

Dostęp do środka widoków 2D

①

②

Rysunek 55
Dostęp do małego niebieskiego krzyżyka 3D ① można uzyskać w następujący sposób:
Opcje
Wybór ikony Pan and Recenter.
Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Ctrl na klawiaturze.
UWAGA: Mały niebieski krzyżyk 3D ① jest widoczny wyłącznie w sytuacji, kiedy wciśnięty jest
klawisz Ctrl.
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6.3

Zaawansowane progowanie 3D

6.3.1

Przegląd ogólny

Informacje ogólne
W przypadku Advanced 3D Thresholding (Zaawansowane progowanie 3D) wartość progowa
definiowana jest interaktywnie z wykorzystaniem regulowanych suwaków znajdujących się na
renderowanym widoku 3D. Więcej informacji dotyczących 3D Thresholding (patrz str. 118).

Sposób stosowania funkcji progowania 3D
W tym widoku można dokonać wyboru progowania dla opcji Bone i Skin, a także dla opcji
Vessels Highlighting.

Rysunek 56
Przebieg procedury

1.

Kliknąć Windowing, aby uruchomić suwak wartości progowej w oknie przeglądania 3D.
UWAGA: Nie wszystkie opcje progowania dostępne są dla wszystkich typów widoków (patrz str. 102).

2.

Umieścić kursor myszy na preferowanym suwaku w widoku 3D:
• Progowanie Skin zmienia wyświetlaną powierzchnię skóry (np. na widoku Skin).
• Progowanie Bone zmienia wyświetlaną powierzchnię kości i naczyń (np. na widoku Bone/Vessels).
• Vessels Highlighting zwiększa/zmniejsza procent zabarwienia na czerwono (np. na
widoku Bone/Vessels).

3.

Przytrzymać lewy przycisk myszy przesuwając suwak w lewo, aby zmniejszyć progowanie/podświetlenie lub w prawo, aby je zwiększyć.
UWAGA: Aby wyłączyć Vessels Highlighting (czerwone zabarwienie), ustawić wartość
progową na 0%.

W przypadku niewystarczającego lub niedokładnego podświetlenia naczyń analiza w
oparciu o strukturę oraz podświetlenie naczyń mogą dawać nieprawidłowe wyniki.
Podświetlenie naczyń wyświetlane w widokach 3D musi podlegać weryfikacji w widokach
2D (rekonstrukcje osiowe, czołowe i strzałkowe).
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Funkcje progowania 3D
Opcje progowania
Skin

Bone

Dopasować wartość progową Skin do preferowanego poziomu wyświetlania skóry.
Dopasować wartość progową Bone do preferowanego poziomu powierzchni kości i naczyń krwionośnych.
UWAGA: Dostosowywanie Bone/Vessels powoduje także dostosowanie ilości wyświetlanej powierzchni naczynia krwionośnego.
Wybrać Vessels Highlighting i dopasować podświetlanie naczyń
krwionośnych na czerwono za pomocą suwaka.

Vessels Highlighting

Dopasować Vessels Highlighting do preferowanego poziomu wyświetlania naczyń krwionośnych.

UWAGA: Nie ma regulacji wartości progowej dla mózgu na widokach Cerebrum, Cerebrum +
Bone Overlay oraz Cerebrum + Skin Overlay.
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6.4

Zaawansowane przycinanie 3D

6.4.1

Przegląd ogólny

Informacje ogólne
Standard 3D umożliwia przycinanie kości lub skóry jak pokazano w widoku 3D, podczas gdy
Advanced 3D umożliwia przycinanie mózgu jak pokazano w widoku Cerebrum, Cerebrum +
Skin Overlay oraz Cerebrum + Bone Overlay. Więcej informacji, patrz Strona 102.
W przypadku opcji Standard 3D i Advanced 3D cięcie sześcienne i zakres przycinania trzeba
zdefiniować w oknie dialogowym opcji wyświetlania – patrz Strona 113. O ile użytkownik nie
znajduje się w widoku Cerebrum, żaden inny obiekt nie jest przycinany ani cięty.
UWAGA: W przypadku widoków Cerebrum płaszczyzny powstające po przycinaniu przedstawiają
rekonstrukcje z zestawu obrazów, na którym mózg został pierwotnie wygenerowany, zamiast
aktualnie wybranego zestawu obrazów.

Rysunek 57
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Zaawansowane przycinanie 3D
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7

FUNKCJE PASKA
NARZĘDZI

7.1

Wprowadzenie

7.1.1

Przegląd ogólny

Informacje ogólne
Na pasku narzędzi (z prawej strony obszaru planowania) znajdują się podstawowe funkcje, które
mogą być używane podczas tworzenia planu leczenia.
Dostępność przycisków paska narzędzi zależy od bieżącego zadania i typu wyświetlanego
obrazu.

Aktywacja funkcji paska narzędzi
Po kliknięciu przycisku na pasku narzędzi w celu uaktywnienia odpowiedniej funkcji przycisk jest
podświetlony na żółto. Zakładki nieaktywnych funkcji przedstawione są na kolor niebieski.
UWAGA: Przycisk na pasku narzędzi może być wyszarzony np. gdy funkcja nie jest właściwa dla
wczytanych danych.
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Wybór zestawu obrazów

7.2

Wybór zestawu obrazów

7.2.1

Przegląd ogólny

Informacje ogólne
Za pomocą funkcji wyboru przekroju i zestawu obrazów można wybrać dane obrazu, które
zostaną wyświetlone na widokach obrazów.

Dostęp do funkcji wyboru
Procedura
Kliknąć przycisk Slice and Image Set Selection.
Otwiera się okno dialogowe Set Selection.

Okno dialogowe Set Selection

②

①

③

Rysunek 58

Wybór obrazów
Przebieg procedury
1.

Z listy dostępnych zestawów obrazów ② należy wybrać zestaw obrazów do wyświetlenia.
Aby przeglądać dostępne przekroje obrazu, użyć suwaka po lewej stronie widoku ①.

2.

3.
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Można także ustawić wskaźnik myszy po prawej stronie widoku obrazu ③, aby przewijać
poszczególne przekroje.
Należy kliknąć OK, aby potwierdzić wybór i wyświetlić przekroje w widokach obrazów w
obszarze planowania.
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7.3

Opcje ogólne

7.3.1

Przegląd ogólny

Informacje ogólne
Funkcja Options umożliwia dostosowanie wyświetlania i orientacji obrazów, które są wyświetlane
na widokach obrazów.

Dostęp do opcji widoku
Procedura
Kliknąć przycisk Options, aby otworzyć zakładki Viewing Options.

Zakładki opcji

①

②

③

Rysunek 59
Nr

Zakładka

Patrz

①

Viewing Options

Strona 114

②

3D Thresholding

Strona 118

③

3D Clipping

Strona 119

UWAGA: Dostępność zakładek zależy od aktualnego etapu planowania.
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7.3.2

Opcje przeglądania

Zakładka Viewing Options

②

①

③
④

Rysunek 60
Nr

Opcja

Patrz

①

Image Display

Strona 114

②

3D Objects

Strona 115

③

3D Plane View Options

Strona 115

④

Measurements

Strona 116

Image Display

Rysunek 61
Opcje
Kiedy uruchomiona jest funkcja Use image interpolation, oprogramowanie interpoluje piksele
obrazów, dzięki czemu widok obrazu zostaje poprawiony.
Z opcji Display Orientation wybrać preferowaną orientację lub orientację obrazu, która pasuje
do planowanej orientacji pacjenta na stole operacyjnym.
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3D Objects

Rysunek 62
Opcje
Zaznaczyć Show 3D objects in 2D views, aby uruchomić wyświetlanie obiektów (np. utworzonych za pomocą zadania planowania Object Creation) w sposób trójwymiarowy na widokach
2D.
Zaznaczyć Show only contours, aby wyświetlać obiekty
3D jako kontury (z lewej). Kiedy opcja jest nieaktywna,
obiekty 3D są wyświetlane jak obiekty wypełnione (obraz
z prawej strony).
Zaznaczyć Show Trajectory Diameter, aby wyświetlić trajektorię zgodnie ze średnicą zdefiniowaną podczas planowania trajektorii.
Wybrać jedną z opcji Contour Thickness, aby określić szerokość konturów obiektu:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Rysunek 63
Widoki 3D płaszczyzny można wyświetlać z użyciem jednej z poniższych opcji:
• Axial Plane
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• Coronal Plane
• Sagittal Plane

Rysunek 64
UWAGA: Aby zobaczyć wyniki należy upewnić się, że uruchomiono Planes za pomocą przycisku View Types (patrz str. 68).

Measurements: wyświetlanie linijki

Rysunek 65
Procedura
Wybrać Display ruler in 2D views, aby włączyć skalę (w milimetrach) po prawej stronie widoków obrazu osiowego, czołowego i strzałkowego.
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Measurements: Układ współrzędnych

Rysunek 66
Z listy rozwijalnej Coordinate System można wybrać układ współrzędnych do stosowania z
funkcjami Measure Distances, Measure Angles (patrz str. 131) lub Measure Values/
Hounsfield Unit (patrz str. 129).
UWAGA: Opis widoku wybranego układu współrzędnych, patrz str. 130. Opcje układu
współrzędnych opisano na następnej stronie.

Opcje układu współrzędnych
Opcja

Objaśnienie

No Coordinates

Współrzędne nie są wyświetlane

AC/PC

Układ współrzędnych jest wyrównany z systemem AC/PC zdefiniowanym
podczas lokalizacji AC/PC

DICOM

Układ współrzędnych według standardu DICOM

IEC61217

Układ współrzędnych według IEC 61217

Headring

Układ współrzędnych według kombinacji obręcz na głowę / lokalizator

BrainLAB Image
Wewnętrzny układ współrzędnych Brainlab
Set
RTOG

Układ współrzędnych według RTOG
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7.3.3

Progowanie 3D

Informacje ogólne
W zakładce można zdefiniować wartość progową dla zakresu skali szarości stosowanego do
obliczenia modelu 3D wybranego zestawu obrazów.
W zależności od zestawu obrazów wyświetlane są następujące wartości:
• TK: jednostki Hounsfielda (HU)
• MR i SPECT: Wartości szarości
• PET: standardowe wartości wychwytu (SUV)
UWAGA: Więcej informacji na temat tych wartości, patrz str. 129.

Określanie wartości progowej

Rysunek 67
Przebieg procedury

1.

Aby określić wartość progową należy:
• Należy użyć suwaka w funkcji mapowanie (prawy dolny róg ekranu)
• Wprowadzić wartość w polu Threshold HU pod funkcją mapowania
• Wybrać zdefiniowany wstępnie rodzaj wartości progowej z listy rozwijanej (Skin lub Bone, wyłącznie w przypadku zestawów obrazów TK)

2.

Aby utworzyć podgląd utworzonego modelu 3D, kliknąć przycisk aktualizacji widoku w lewym dolnym rogu ekranu.

Resetowanie wartości progowej
Procedura
Aby wyzerować próg do domyślnej wartości skóra/kość, kliknąć przycisk Reset Threshold w oknie dialogowym 3D Thresholding.
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7.3.4

Przycinanie 3D

Informacje ogólne
W tej zakładce można określić część obrazu, która zostanie wyświetlona w widokach obrazów w
następujacy sposób.
• Pozycjonowanie ramy wokół części obrazu, która ma zostać wyłączona z widoku 3D (Enable
Clipping Range)
• Wyłączenia kwadrantu modelu 3D, aby wyświetlić przekrój zestawu obrazów (Enable Cubic
Cut)

Określanie zakresu przycinania

Rysunek 68
Przebieg procedury
1.

Kliknąć Enable Clipping Range.
W górnej części widoku obrazu wyświetlana jest niebieska ramka.

2.

Jeśli przycisk Adjust Clipping Range/Cubic Cut na pasku narzędzi nie został do tej pory uruchomiony, należy go kliknąć.

3.

Należy umieścić kursor myszy nad niebieską ramką i dopasować ramkę tak, by otaczała
obszar, który ma zostać wycięty z widoku 3D.

4.

Aby utworzyć podgląd utworzonego modelu 3D, kliknąć przycisk aktualizacji widoku w lewym dolnym rogu ekranu.
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Określanie cięcia sześciennego

Rysunek 69
Przebieg procedury
1.

2.
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Kliknąć Enable Cubic Cut.
W górnej części widoku obrazu wyświetlana jest niebieska ramka.
Jeśli przycisk Adjust Clipping Range/Cubic Cut na pasku narzędzi nie został do tej pory uruchomiony, należy go kliknąć.

3.

Należy wybrać ćwiartkę, która ma zostać usunięta z modelu trójwymiarowego:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4.

Kliknąć krawędź ćwiartki i dopasować kąty do określonego obszaru, który ma zostać usunięty z widoku 3D.

5.

Aby utworzyć podgląd utworzonego modelu 3D, kliknąć przycisk aktualizacji widoku w lewym dolnym rogu ekranu.
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7.4

Przeglądanie obrazów

7.4.1

Przeglądanie i przewijanie obrazów

Informacje ogólne
Przeglądanie i kierunek przewijania odpowiada wybranej orientacji wyświetlania (patrz str. 114) i
jest przedstawiany za pomocą ikony pacjenta w lewym dolnym rogu widoku.

Przeglądanie przekrojów
Przyciski Browse Slice i Browse Slices są dostępne na widokach, gdzie wyświetlane są
pierwotne przekroje obrazu lub rekonstrukcje przekrojów (patrz str. 56).
Opcje
Kliknąć Browse Slice, aby przejść o jeden przekrój w przód lub w tył.

Kliknąć Browse Slices, aby przejść o 3 lub 7 przekrojów w przód lub w tył (np.
w zakładkach 4 Views lub 8 Views).

Przewijanie obrazów
Funkcja przewijania zależy od wybranej zakładki:
• Depth Scrolling: Na widokach rekonstrukcji należy użyć tego przycisku do przewijania
rekonstrukcji przekrojów
• Slice Scrolling: Na widokach przekrojów należy użyć tego przycisku do przewijania
dostępnych przekrojów (podobnie do funkcji przeglądania przekrojów)
Przebieg procedury
1.

Kliknąć przycisk przewijania, aby go uaktywnić.

2.

Przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć kursor myszki nad wybranym obrazem w
górę lub w dół, aż wyświetli się wymagana głębokość lub przekrój.

3.

Ponownie kliknąć przycisk, aby wyłączyć funkcję.

UWAGA: Odległość oryginalnych przekrojów nie jest taka sama jak odległość przekroju
stosowana dla rekonstrukcji.
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Przeglądanie obrazów

7.4.2

Panoramuj i środkuj

Informacje ogólne
Funkcja Pan and Recenter umożliwia:
• Przeglądanie określonych płaszczyzn w zestawie obrazów
• Przeciąganie obrazu w celu lepszego zbadania danego obszaru

Użycie funkcji Panoramuj i środkuj
Przebieg procedury
1.
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Kliknąć Pan and Recenter, aby wyświetlić płaszczyznę pionową i poziomą oznaczone niebieskimi liniami na obrazach.

2.

• Aby wyświetlić określoną płaszczyznę należy kliknąć kursorem myszy na linii (reprezentująca płaszczyznę) i przeciągnąć ją w wybraną lokalizację.
• Aby jednocześnie przemieścić płaszczyzny, należy kliknąć w punkcie przecięcia obu linii i przeciągnąć linie w wybrane położenie.
Widok jest wyśrodkowany w nowym położeniu.

3.

Aby sprawdzić konkretną sekcję obrazu należy umieścić kursor myszy na obrazie (kursor
myszy jest wyświetlany jako symbol dłoni) i przeciągnąć w wybrane położenie.
Można także użyć funkcji Zoom In (patrz str. 123) w połączeniu z funkcją panoramowania, aby lepiej zbadać obraz.

4.

Ponownie kliknąć przycisk, aby wyłączyć funkcję.
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7.4.3

Przybliżanie i oddalanie obrazów

Przybliżanie i oddalanie
Przycisk

Objaśnienie
Kliknięcie przycisku Zoom In powoduje przybliżenie wyświetlanego obrazu.
Aby powiększyć określony obszar zainteresowania:
• Ustawić wskaźnik myszy na obszarze
• Przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć, aby otworzyć ramkę wyboru
• Zwolnić wskaźnik myszy, aby zobaczyć obszar skanowania w przybliżeniu
Kliknięcie Zoom Out pozwala uzyskać przegląd całego obrazu.

UWAGA: Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na widoku w trybie Zoom In spowoduje
oddalenie. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w trybie Zoom Out spowoduje przybliżenie.
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7.5

Okienkowanie

7.5.1

Okienkowanie podstawowe

Informacje ogólne
Ustawienia okienkowania mogą być użyte do dostosowania rozkładu skali szarości w
wyświetlanych obrazach w celu zwiększenia widoczności lub kontrastu struktur.
Ustawienia okienkowania można dostosować w widokach osiowych i koronalnych.

Dostosowanie ustawień okienkowania
Przebieg procedury
1.

Kliknąć przycisk Windowing, aby go aktywować.

2.

Aby wyświetlić aktualne ustawienia, kliknąć widok i przytrzymać lewy przycisk myszy w celu wyświetlenia funkcji mapowania.
UWAGA: Funkcja mapowania zniknie z widoku po zwolnieniu przycisku
myszy.

3.
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Ponownie kliknąć przycisk, aby wyłączyć funkcję.
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7.5.2

Zaawansowane dostosowanie okienkowania

Informacje ogólne
Funkcja Advanced Windowing dostarcza zaawansowanych opcji regulacji rozkładu wartości
szarości, aby było łatwiej odróżnić strukturę kostną lub markery od tkanki miękkiej.
W zależności od zestawu obrazów wyświetlane są następujące wartości:
• TK: jednostki Hounsfielda (HU)
• MR i SPECT: Wartości szarości
• PET: standardowe wartości wychwytu (SUV)
UWAGA: Więcej informacji na temat tych wartości, patrz str. 129.

Uaktywnienie okienkowania zaawansowanego
Procedura
Kliknąć Advanced Windowing, aby otworzyć okno dialogowe Windowing.

Układ ekranu

①

②

⑨

③
④

⑧

⑤
⑥
⑦

Rysunek 70
UWAGA: Podczas fuzji obrazów (patrz str. 83) dostępne są dwie karty zakładek (Windowing
Amber i Windowing Blue), co pozwala na zdefiniowanie indywidualnych ustawień okienkowania
dla każdego zestawu obrazów.

Objaśnienie ekranu
Nr
①

Obszar

Objaśnienie

Obraz Current

Pierwotny przekrój z bieżącego zestawu obrazów
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Nr

Obszar

Objaśnienie

②

Preview

Podgląd zmodyfikowanego przekroju zgodnie z regulacjami użytkownika

③

Funkcja WindoZastosowanie wartości szarości z określonego rejonu zestawu obrazów
wing Region of
w całym zestawie obrazów
Interest
Opcje schematu kolorów
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

④

Color Tables

⑤

Umożliwia wybór zdefiniowanych wartości okienkowania:
• Current Windowing: Resetowanie ustawień okienkowania do zdefiniowanych podczas pierwszego otwarcia okna dialogowego
Predefined
• Radiology Defined: Zastosowanie ustawień zdefiniowanych podczas
Windowing Setpozyskiwania obrazów
tings
• Bone: Zastosowanie ustawień do usuwania tkanki miękkiej i bardziej
wyraźnego wyświetlania kości (wyłącznie zestawy obrazów TK)
• Full Range: Zastosowanie pełnego zakresu wartości szarości/jednostek Hounsfielda pozyskanych przez aparat

⑥

Umożliwia odwrócenie wyświetlania koloru, odwracając ustawienie doPole wyboru Inmyślne tak, aby na przykład powietrze było wyświetlane na biało, a kośverse
ci na czarno

⑦

Suwaki Level i
Width

Regulacja poziomu szarości i szerokości

⑧

Funkcja mapowania

Graficzne przedstawienie rozkładu jednostek Hounsfielda/wartości szarości w danych obrazowych

⑨

Pole wyboru
Zoom

Ogranicza graficzne przedstawienie rozkładu jednostek Hounsfielda/
wartości szarości do konkretnego obszaru

Dostosowanie skali szarości i szerokości
Opcje
Aby dostosować środek okienkowania obrazu:

• Wprowadzić wartość w polu Level lub
• Dopasować przy pomocy suwaka, aż zostanie wyświetlona wymagana wartość
Aby dostosować szerokość okienkowania obrazu:

• Wprowadzić wartość w polu Width lub
• Dopasować przy pomocy suwaka, aż zostanie wyświetlona wymagana wartość
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Dostosowanie szerokości rozkładu skali szarości

①

②

③

Rysunek 71
Opcje
Aby dostosować wartości należy:
• Wprowadzić wartości Right i Left bezpośrednio w pola lub
• Za pomocą wskaźnika myszy, dostosowując paski regulacji lewej wartości ② i/lub prawej wartości ③ tak, by w odpowiednich polach wyświetlały się wymagane wartości
Aby ograniczyć graficzne przedstawianie rozkładu wartości szarości do konkretnego obszaru
tak, by definiowanie funkcji okienkowania było dokładniejsze, należy zaznaczyć pole Zoom ①.

Okienkowanie w obszarze zainteresowania
Opcja umożliwia określenie konkretnego obszaru w zestawie obrazów i zastosowanie wartości
skali szarości z tego obszaru do pełnego zbioru danych.
Przebieg procedury

1.

Kliknąć przycisk Windowing Region of Interest, aby go aktywować.

2.

W oknie Preview użyć wskaźnika myszy, aby narysować
ramkę wokół obszaru, z którego mają zostać wybrane ustawienia okienkowania.
UWAGA: Można także kliknąć żądane miejsce na obrazie w
obszarze Preview.
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Przebieg procedury

3.

4.
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Zwolnić lewy przycisk myszy, aby wyświetlić podgląd obliczonych wyników.
Oprogramowanie przyjmuje wartość minimalną i maksymalną ze zdefiniowanego obszaru i stosuje je dla suwaków Level i Width oraz pól Left i Right.

Kliknąć OK, aby zastosować wartości szarości z wybranego obszaru na całym obrazie.
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7.6

Funkcje pomiaru

7.6.1

Pomiar jednostek Hounsfielda / wartości w skali szarości

Informacje ogólne
Funkcje Measure Hounsfield Units i Measure Values umożliwiają przeprowadzenie pomiaru
jednostek Hounsfielda lub wartości szarości dla maksymalnie trzech punktów przekroju obrazu.
Przycisk

Objaśnienie
Measure Hounsfield Units jest wyświetlany dla zestawów obrazów TK

Measure Values jest wyświetlany dla innych zestawów obrazów (np. MR, SPECT,
PET)

Jednostki pomiaru
Jednostka

Objaśnienie

HU (jednostki
Hounsfielda)

W przypadku diagnostycznego obrazowania TK informacja o gęstości jest
podawana w międzynarodowych jednostkach Hounsfielda (HU) w skali od
-1024 do 3071, gdzie wartość dla wody wynosi 0 (1,0 g/cm3), -1000 dla
powietrza.
W przypadku neurologicznego obrazowania TK do przedstawiania kontrastu tkanki mózgowej zwykle stosuje się poziom o wartości 40 HU oraz
szerokość 100 HU.

Wartości szarości

Wartości szarości stosowane są w zakresie od:
• 0 (czarny) do 255 (biały) dla skali 8-bitowej.
• 0 (czarny) do 65 535 (biały) dla skali 16-bitowej.

Wartości FA

Dotyczy pomiaru anizotropii frakcyjnej i ma zakres wynoszący 0–1.

Pomiar ADC

Wyrażone w mm²/s.

SUV (standardowe
wartości wychwytu)

Półilościowa metoda oceny aktywności PET w danym ognisku.
Implementacja obliczania standardowych wartości wychwytu na obrazach
PET w oprogramowaniu iPlan oparta jest na następującej publikacji:
„M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
cancer, local lymph node involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative analysis, Nuklearmedizin
3/2004; 91-101.”

Pomiar wartości szarości/jednostek Hounsfielda
Przebieg procedury
1.

Kliknąć przycisk pomiaru (Measure Hounsfield Units lub Measure Values).

2.

Należy kliknąć kursorem myszy w dowolnym punkcie przekroju, aby wyświetlić odpowiednią wartość dla zaznaczonego punktu.
Aby aktualizować wartość w sposób dynamiczny, należy przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć kursorem myszy przez obraz.

3.

Aby wyłączyć funkcję i usunąć wyświetlaną wartość z widoku obrazu, należy ponownie
kliknąć przycisk.
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Wyświetlane wartości
iPlan może wyświetlać wyłącznie informacje o wartościach szarości / jednostkach Hounsfielda /
SUV na piksel, zgodne z danymi obliczonymi i wyeksportowanymi przez aparat. Należy zachować
szczególną ostrożność podczas interpretacji tych informacji i upewnić się, że informacje te są
prawidłowe. Na przykład dane o wiązce stożkowej TK lub dotyczące angiografii rotacyjnej nie
będą zawierać rzeczywistych wartości HU.
Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie dokładności przedstawianej wartości
jednostek Hounsfielda.
Ponieważ standardowe wartości wychwytu (SUV) mogą być różne w zależności od
stosowanego skanera PET, przed zastosowaniem należy zawsze porównać wyświetlane
wartości z wartością SUV uzyskaną bezpośrednio na skanerze.

Wyświetlanie układu współrzędnych
Po uruchomieniu funkcji pomiaru na pasku narzędzi i kliknięciu zestawu obrazów
oprogramowanie wyświetla także współrzędne zestawu obrazów w wybranym punkcie według
układu współrzędnych zdefiniowanego w zakładce Viewing Options (patrz str. 117).

①
②
③

Rysunek 72
Nr

Objaśnienie

①

W tym wierszu wyświetlane są dane odniesienia, na których oparto układ współrzędnych.
W tym przypadku osiowy zestaw obrazów MR oznaczony jako #7 (Brainlab Image Set
wybrany jako układ współrzędnych w zakładce Viewing Options).
W przypadku wybrania np. Headring jako układu współrzędnych w zakładce Viewing
Options linia ta będzie wskazywać obręcz na głowę wybraną dla planu.

②

Współrzędne X, Y, Z dla wybranego punktu na zestawie obrazów.

③

Wartość pomiaru dla wybranego punktu.

UWAGA: Współrzędne wyświetlane tutaj, zwłaszcza dotyczące obręczy na głowę, nie są
przeznaczone do regulacji łuku. Tylko współrzędne z okna dialogowego lub wydruku ustawień
łuku mogą być używane do realizacji leczenia. Wyświetlany układ współrzędnych jest
przeznaczony wyłącznie dla celów przeglądania.
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7.6.2

Pomiar odległości i kąta

Dokonywanie pomiaru odległości
Funkcja Measure Distances umożliwia przeprowadzenie pomiaru odległości pomiędzy
maksymalnie trzema punktami obrazu.
Przebieg procedury
1.

Kliknąć przycisk Measure Distances, aby go aktywować.

2.

Należy kliknąć kursorem myszy w dwóch punktach w zestawie danych.
Program obliczy i wyświetli odległość w milimetrach między wskazanymi punktami.
UWAGA: Można zmienić pozycję punktów, klikając myszą i przeciągając wybrany punkt w
nowe miejsce.

3.

Aby wyłączyć funkcję i usunąć wyświetlaną wartość z widoku obrazu, należy ponownie
kliknąć przycisk.

Pomiar kątów
Funkcja Measure Angles umożliwia przeprowadzenie pomiaru kąta pomiędzy trzema dowolnymi
punktami obrazu.
Jednocześnie można wyświetlić do trzech grup trzech punktów.
Przebieg procedury
1.

Kliknąć przycisk Measure Angles, aby go aktywować.

2.

Należy kliknąć kursorem myszy w trzech punktach obrazu.
Program obliczy i wyświetli kąt między wskazanymi punktami.
UWAGA: Można zmienić pozycję punktów, klikając myszą i przeciągając wybrany punkt w
nowe miejsce.

3.

Aby wyłączyć funkcję i usunąć wyświetlaną wartość z widoku obrazu, należy ponownie
kliknąć przycisk.
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Zrzuty ekranu

7.7

Zrzuty ekranu

7.7.1

Przegląd ogólny

Wykonywanie zrzutów ekranu
Procedura

Kliknąć Screenshot, aby wykonać zrzut aktualnego ekranu.

Zapisany zrzut ekranu
Umieszczenie kursora myszy nad przyciskiem Screenshot powoduje wyświetlenie komunikatu
①, wskazującego folder, w którym zapisywane są zrzuty ekranu (podfolder o nazwie
Screenshots w folderze Brainlab, utworzony przez pomoc techniczną firmy Brainlab).
Zwykle ścieżka do tego folderu to: F:\Brainlab\Screenshots.
UWAGA: Zrzuty ekranu są również widoczne w zakładce Other Images (patrz str. 77), skąd
można je wyeksportować.

Poufność danych pacjenta
Na każdym zrzucie ekranu wyświetlone jest nazwisko pacjenta. Aby zapewnić poufność danych
pacjenta, należy ograniczyć dostęp do wszystkich plików ze zrzutami ekranu do odpowiedniego
personelu medycznego.
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8

ZAMYKANIE iPLAN

8.1

Wychodzenie z oprogramowania

8.1.1

Przegląd ogólny

Informacje ogólne
Oprogramowanie można w dowolnym momencie zamknąć poprzez ikonę wyłączenia lub przez
iPlan Navigator.

Wyjście z użyciem ikony wyłączenia
Procedura
Kliknąć ikonę zamykania wyświetloną nad obszarem Navigator.

Wyjście z użyciem okna nawigatora iPlan
Przebieg procedury
1.

Kliknąć Go to... w obszarze Navigator, aby otworzyć iPlan Navigator.

2.

Kliknąć Exit i OK.

Zmiany niezapisane
Jeśli w planie leczenia są niezapisane zmiany, zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe:

Rysunek 73
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Wychodzenie z oprogramowania

Opcje
Aby zapisać zmiany, kliknąć Yes.
Aby zamknąć oprogramowanie bez zapisywania zmian, kliknąć No.
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