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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter & juridisk information
1.1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Region Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och Sydameri-
ka

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

Brasilien Tel: (0800) 892-1217

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 (900) 649 115

Frankrike och fransktalande regioner Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tel: +49 89 991568-1044
Fax: +49 89 991568-811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller service i fem år för programvara. Under denna tidsperiod erbjuds såväl
programuppdateringar som support på plats.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna handbok innehålla fel.
Vänligen kontakta oss på igs.manuals@brainlab.com om du har förslag på hur vi kan förbättra
denna handbok.

Tillverkare

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Tyskland

ALLMÄN INFORMATION
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1.1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

• iPlan® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
• KolibriTM är ett varumärke som tillhör Brainlab AG, registrering pågår.
• SmartBrush® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
• VectorVision® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA

Varumärken som inte tillhör Brainlab

• Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Integrerad tredjepartsprogramvara

• Denna programvara baseras delvis på arbete av Independent JPEG Group.
• Delar av denna programvara är baserade på arbete utfört av Sun Microsystems Inc.
• Denna produkt innehåller programvara som utvecklats av Apache Software Foundation

(www.apache.org/).
• iPlan 3.0 kräver att Java 2 Runtime Environment (version 1.4 eller högre) är installerad i

systemet.
• Implementeringen av Brainlab PDF-Viewer är baserad på PDF Direct/PDF Quick View-

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

CE-märke

CE-märket visar att Brainlab-produkten uppfyller de grundläggande kraven i
direktivet för medicintekniska produkter (the Medical Device Directive, MDD).
Enligt MDD, rådets direktiv 93/42/EEG, är iPlan CMF en klass IIb-produkt.

OBS: CE-märkets giltighet kan endast bekräftas för produkter tillverkade av Brainlab. 

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med gällande be-
stämmelser. För information om WEEE-direktivet (elektriskt och elektroniskt avfall),
besök:
http://www.brainlab.com/weee

Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast säljas av eller på order av läkare.

Kontaktuppgifter & juridisk information
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler som används i denna handbok

Varningar

Varning
Varningar anges med triangulära varningssymboler. De innehåller säkerhetskritisk
information om möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är
förknippade med felaktig användning av utrustningen.

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller
säkerhetskritisk information om möjliga problem med utrustningen. Sådana problem
inkluderar funktionsfel på utrustningen, funktionsavbrott, skador på utrustningen eller
skador på egendom.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade med kursiv stil och visar på ytterligare praktiska råd. 

ALLMÄN INFORMATION
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1.3 Avsedd användning
1.3.1 Använda systemet

Indikationer för användning

Indikationerna för användning av iPlan är granskning, presentation och dokumentation av
medicinsk bildbehandling, inklusive olika moduler för bildbehandling, bildfusion, atlasassisterad
visualisering och segmentering, intraoperativ funktionell planering där utmatningen kan användas
med t.ex. stereotaktisk bildledd kirurgi eller annan utrustning för ytterligare behandling och
visualisering.
Exempel på ingrepp innefattar, men är inte begränsade till:
• Planering och simulering av kraniella kirurgiska ingrepp, t.ex. tumörresektion, shuntplacering,

minimalinvasiva stereotaktiska ingrepp, biopsi, planering och simulering av banor för
stimulering och elektrodregistrering.

• ÖNH-ingrepp, t.ex. sinuskirurgi, tumörkirurgi.
• Ingrepp i ryggraden, t.ex. tumörkirurgi, planering av pedikelskruv, planering av vertebroplastik.
• iPlan View är ett program som är avsett för användning vid granskning av befintliga

behandlingsplaner.
• Planering och simulering av kranio-maxillofaciala förfaranden.

Typiska användare av iPlan är medicinsk personal, inklusive men inte begränsat till kirurger och
röntgenläkare.

Avsedd användare

Avsedda programvaruanvändare är kirurger och medicinsk personal.

Användningsplats

Användningsplatsen är fastställd till att vara inomhus, normalt på sjukhus eller i klinisk miljö.

Varsam hantering

Varning
Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Rimlighetsgranskning

Varning
Innan patientbehandling ska sannolikheten för all information inmatad i och utmatad från
systemet granskas.

Ansvar

Varning
Denna programvara ger endast extra assistans till kirurgen eller användaren, och ersätter
på inget sätt kirurgens eller användarens erfarenhet och/eller ansvar under användning.

STL-överensstämmelsedeklaration

En STL-överensstämmelsedeklaration för iPlan 3.0 kan erhållas från Brainlabs support på
support@brainlab.com.

Avsedd användning
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1.4 Kompatibilitet med medicinska enheter
1.4.1 Medicinsk programvara från Brainlab

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

iPlan CMF är kompatibel med:
• PatXfer programversion 5.2
• VectorVision cranial programversion 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 samt 7.9
• cranial/ENT essential & unlimited programversion 1.0
• cranial/ENT unlimited version 2.0 och 2.1
• Kolibri cranial programversion 2.1, 2.5, 2.6 och 2.7
• iPlan Cranial programversion 1.1, 1.5, 2.5 och 2.6
• iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT programversion 1.1, 2.5 och 2.6
• iPlan RT Image programversion 4.1
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Annan programvara från Brainlab

Annan kompatibel programvara från Brainlab kan tillkomma efter utgivningen av denna handbok.
Om du har frågor om programvarors kompatibilitet, kontakta Brainlabs support.
Om du kör andra programvaruversioner än de som specificeras ovan ska du kontakta Brainlabs
support för klargörande gällande kompatibilitet med utrustning från Brainlab.

Obehörig manipulation av systemfiler eller patientdatafiler i iPlan är förbjuden. Kontakta
Brainlabs support för service på alla iPlan-relaterade filer eller konfigurationsinställningar.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4.2 Programvara som inte tillhör Brainlab

Annan programvara som inte tillhör Brainlab

iPlan CMF är kompatibel med operativsystemen Microsoft Windows XP, Server 2003/2008,
Windows 7 och Windows 8 operativsystem. Vänligen kontakta Brainlabs support för detaljerad
och uppdaterad information om kompatibla operativsystem.
Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med senaste åtgärder för skydd mot skadliga
program (t.ex. installation av virusprogram). Tänk på att vissa skyddsåtgärder kan påverka
systemets prestanda negativt, t.ex. om realtidsscanningar utförs och varje filåtkomst övervakas,
då kan hämtningen och lagringen av patientdata bli långsam.
OBS: Brainlab-systemet är en medicinsk utrustning och ska användas enligt avsedd användning
och systemets licensavtal för slutanvändare. Användning av programvara från tredje part kan
påverka systemets tillförlitlighet negativt. 

Varning
Endast kritiska uppdateringar av operativsystem och skyddsåtgärder mot skadliga
program rekommenderas. Uppdatering av drivrutinen är inte tillåtet. Uppdateringar får inte
laddas ned eller installeras under behandlingsplanering. Vänligen kontakta Brainlabs
support för mer information.

DICOM-överensstämmelsedeklaration

DICOM-överensstämmelsedeklaration finns på Brainlabs hemsida www.brainlab.com.

Medicinska elektriska system

För information om konfiguration av medicinska elektriska system, se relevant Användarhandbok
för system och Teknisk användarhandbok.

Kompatibilitet med medicinska enheter
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1.5 Utbildning och dokumentation
1.5.1 Översikt

Avsedd målgrupp

Denna användarhandbok är avsedd för kirurger och/eller deras personal.

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning måste samtliga användare genomgå ett
utbildningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Dokumentation

Denna användarhandbok beskriver komplex medicinsk utrustning som måste användas med
försiktighet.
Det är därför viktigt att samtliga användare av systemet:
• Läser denna användarhandbok noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till denna användarhandbok

Tillgängliga användarhandböcker

Användarhandbok Innehåll

Användarhandbok för pro-
gramvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering.
• Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen.
• Detaljerade programinstruktioner.

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument.

Handbok för rengöring, des-
infektion och sterilisering

Detaljerad information om rengöring, desinfektion och sterilisering
av instrument.

Användarhandböcker för sy-
stemet Omfattande information om systeminställning.

Tekniska användarhand-
böcker

Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikatio-
ner och efterlevnad.

ALLMÄN INFORMATION
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1.5.2 Förkortningar som används

Förkortningar

Denna användarhandbok kan innehålla följande förkortningar:

Förkortning Definition

ADC-spårkarta DTI Apparent Diffusion Coefficient (synbar diffusionskoefficient)

B0 DTI-bild som tagits vid b = 0 sek/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (beroende av syrenivån i blodet)

CT Computer Tomography (datortomografi)

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (digital bildtag-
ning och kommunikation inom medicin)

DTI Diffusion Tensor Imaging (bildtagning med diffusionstensor)

FA Fraktionell anisotropi

FoR Frame of Reference (Referensram)

HU Hounsfield Unit (Hounsfield-enhet)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (registrering och stimu-
lering med mikroelektrod)

MRI Magnetic Resonance Imaging (magnetisk resonanstomografi)

NM Nuclear Medicine (nuklearmedicin)

PACS Picture Archiving and Communication System (bildarkiverings- och
kommunikationssystem)

PET Positron Emission Tomography (positronemissionstomografi)

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography (emissionsberäk-
nad tomografi med en foton)

STL
Standard Tesselation Language (Standardtesselationsspråk, kallas
även Surface Tesselation Language (yttesselationsspråk) eller Ste-
reolitografi)

SUV Standard Uptake Value (standardupptagsvärde)

CSV Comma Separated Values (kommaseparerade värden)

Utbildning och dokumentation
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2 LADDA OCH IMPORTERA
PATIENTDATA

2.1 Start av programvaran
2.1.1 Att starta programmet

Hur man startar

Steg

Dubbelklicka på ikonen iPlan CMF på skrivbordet för att starta programmet och
visa skärmen för val av behandlingsplan.

Dialogsidor

Patientdata kan laddas och importeras med hjälp av en serie dialogsidor.

②
①

③

④

Figur 1 

LADDA OCH IMPORTERA PATIENTDATA
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Skärmlayout

Skärmlayoutöversikten visar filinformation och den plats varifrån dessa patientdata läses eller var
de sparas.

Nr Förklaring Förklaring

① Listrubriker Sortera data i listan enligt valfri rubrik genom att klicka på relevant
rubrik.
Sortera data i stigande eller fallande ordning - aktuell ordning anges
av pilikonerna bredvid rubrikens namn.

② Lista över tillgäng-
liga data

Beroende på aktuellt steg kan du med hjälp av denna lista välja till-
gängliga patientdata som exempelvis arkivtyper, patientstudier eller
bildserier.

③ Detaljområdet Ger kompletterande information om valda patientdata.

④ Funktioner Funktioner som är relevanta för dialogsidan.

Dialogfunktioner

Funktioner som visas i allmänna dialogrutor anges nedan.

Funktion Förklaring

Back Tar dig tillbaka till föregående steg.

Cancel Stänger aktuell dialogruta.

Next Tar dig till nästa steg.

Archives Tar dig tillbaka till val av arkiv.

Settings Används för att definiera speciella inställningar för valt arkiv. Tillgängliga in-
ställningar varierar beroende på valt dataformat (se från och med s. 23).

Delete

Raderar eventuella valda filer permanent. Programmet frågar efter slutlig be-
kräftelse innan några filer raderas.
• Endast patientdata som finns på hårddisken kan raderas.
• Om den sista patienten raderas under val av patient kommer du tillbaka till

arkivsidan.
• Om det under val av studie endast finns en patientstudie kan denna inte

raderas.
• Att radera ett arkiv tar bara bort posten från arkivlistan. Inga patientdata ra-

deras.

Refresh Uppdaterar skärmen, t.ex. när en ny patient läggs till i katalogen på hårddis-
ken.

Logfile... Visar en loggfil innehållande kompletterande information om de steg som hit-
tills slutförts (se s. 20).

Select All Väljer samtliga poster i aktuell lista.

Deselect All Avmarkerar samtliga poster i aktuell lista.

Radera data

Valda data kan raderas från hårddisken även om denna är skrivskyddad. Om Quick Search
är aktiverat (se s. 25) tar raderingsfunktionen bort samtliga filer och mappar (inklusive

Start av programvaran
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filer som inte är DICOM) som finns i patientmappen. Om Quick Search är avaktiverat tar
raderingsfunktionen endast bort filer och mappar som gäller en patient. Beroende på dina
inställningar för Alias Patient handling (se s. 25) kan du även få ett meddelande när två
patienter med samma ID men olika namn hittas.

LADDA OCH IMPORTERA PATIENTDATA
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2.1.2 Loggfiler

Allmän information

En loggfilsfunktion finns i vissa dialogrutor för dataöverföring. Detta gör det möjligt för loggfiler,
som skapats av systemet för steget i fråga, att visas.

Så här aktiverar du visning av loggfil

Steg

Klicka på Logfile... till höger i dialogrutan.
Loggfilen öppnas i din standardwebbläsare.

Start av programvaran
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2.1.3 Laddnings- och importsteg

Allmän information

På grund av det stora antal tillgängliga scanners och lagringsmedier är det inte möjligt att
diskutera specifika dataformat eller överföringsprocesser individuellt. I denna användarhandbok
förklaras den allmänna processen för konvertering av patientdata. Kontakta Brainlabs support för
assistans om specifika frågor eller problem uppstår.

Åtkomst till behandlingsplaner

Varje behandlingsplan kan endast öppnas av en användare åt gången.

Ladda in flera planer

Endast en behandlingsplan kan öppnas åt gången. Om du redan håller på att redigera en
behandlingsplan och antingen läser in en andra behandlingsplan eller stänger applikationen utan
att spara, kommer du att förlora eventuella ändringar du gjort i den första behandlingsplanen.

Ladda in data från flyttbara medier eller nätverket

Varning
Om du laddar in data från flyttbara medier (t.ex. USB-minne eller DVD) och har för avsikt att
ta ut mediet under planeringen, eller om du laddar in data från en läsenhet, måste du först
spara behandlingsplanen lokalt i ett annat arkiv. I annat fall kommer viktig information i
behandlingsplanen att gå förlorad. Dessutom måste du se till att spara behandlingsplanen
lokalt om data har laddats in från ett nätverk. I annat fall kommer informationen i
behandlingsplanen att gå förlorad om anslutningen till nätverket bryts.

Scanningsinstruktioner

Detaljerade scanningsinstruktioner för föredragen kombination av modalitet och avsedd
behandling kan på begäran beställas från Brainlabs support. För att uppnå bästa möjliga resultat
av ditt behandlingsplaneringssystem rekommenderas starkt att instruktionerna i relevant
scanningsprotokoll följs.

DICOM-bilder måste ha en kvadratisk pixelstorlek. Det finns inga begränsningar när det
gäller matrisstorleken. För export med Brainlab-formatet rekommenderas användning av
512 x 512 pixlar för att undvika interpoleringsartefakter. Pixelstorleken och matrisstorleken
måste vara konstant per serie.

LADDA OCH IMPORTERA PATIENTDATA
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2.2 Skapa nya arkiv
2.2.1 Komma igång

Hur man aktiverar arkivskapande

Steg

Klicka på New Archive i funktionsområdet i dialogrutan Load Archives som visas vid start av
programmet (se s. 30).

Hur man väljer typ av arkiv

Figur 2 

Steg

1. Välj arkivtyp genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.

2. Klicka på Next för att definiera inställningarna.

OBS: Endast aktiverade (licensierade) dataformattyper visas i listan i dialogrutan New Archive. 

Skapa nya arkiv
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2.2.2 Inställningar för det nya arkivet - översikt

Tillgängliga inställningssidor

Beroende på vald arkivtyp uppmanas du att ange specifik information och/eller definiera vissa
inställningar.
Inställningarna kan justeras när som helst genom att klicka på Settings i dialogrutan Load
Archives.

Typ av arkiv Förklaring Se

Advanced Brainlab Brainlabs filformat (XBrain) Sida 24

DICOM-import från filsystem DICOM-import från olika medier Sida 25

STL Import av 3D-objekt eller strukturer som lag-
rats i STL-formatet Sida 28

OBS: DICOM-formatet inkluderar modaliteter som MR, CT, PET, SPECT, XR eller XA.
Röntgenangiografiska datauppsättningar (3D) importeras som XT-modalitet. 

LADDA OCH IMPORTERA PATIENTDATA
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2.2.3 Inställningar för det nya arkivet - Advanced Brainlab-format

Allmän information

Detta arkiv används för att spara behandlingsplaner som skapats i iPlan.

Hur man definierar inställningar

Figur 3 

Steg

1. Ange ett namn för arkivet i fältet Archive Name.

2.
I fältet Data Path klickar du på Browse för att navigera till relevant nätverk eller lokal sök-
väg.
Alternativt kan du ange sökvägen till patientdatafilen manuellt.

3.

Aktivera relevanta kryssrutor för att verkställa tillämpliga inställningar för att spara:
• Use compressed and packed file format for removable devices: Påskyndar arkiver-

ing på flyttbara USB-minnen.
• Reduce transfer time for removable devices: Påskyndar arkivering på flyttbara enhe-

ter genom att utesluta rådata som inte används för navigering.
• Delete existing patient data in target folder: Rensar den flyttbara enheten.

4. Klicka på Test connection för att kontrollera att sökvägen till filen är giltig.

5. Klicka på OK för att återgå till dialogrutan Load Archives där du kan ladda arkivet (se s.
30).

Skapa nya arkiv
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2.2.4 Inställningar för det nya arkivet - DICOM

Allmän information

Detta arkiv används för DICOM-dataimport från ett filsystem (t.ex. CD-ROM, DVD, hårddisk,
flyttbar enhet, sökväg i nätverket).

Hur man definierar inställningar

Figur 4 

Steg

1. Ange ett namn för arkivet i fältet Archive Name.

2.
I fältet Data Path klickar du på Browse för att navigera till relevant nätverk eller lokal sök-
väg.
Alternativt kan du ange sökvägen till patientdatafilen manuellt.

3. Definiera inställningarna för Alias Patient handling (se s. 25).

4.

Aktivera relevanta kryssrutor:
• Quick Search (one patient per folder): Systemet utgår ifrån att det endast finns en

patient i varje mapp, och tar endast med filer och mappar relaterade till en patient i be-
räkningen.

• Use DICOMDIR if available: Påskyndar bläddrandet bland DICOM-data.
• Reduce memory usage (load images only when necessary): Om detta väljs laddar

programmet initialt endast in rubrikinformation vid import av DICOM-data. Detta mins-
kar avsevärt laddningstiden. Bilddata laddas sedan in när de väljs under val av bildupp-
sättning (se s. 87).

5. Klicka på Test connection för att kontrollera att sökvägen till filen är giltig.

6. Klicka på OK för att återgå till dialogrutan Load Archives där du kan ladda arkivet (se s.
30).

Alias Patient handling

Under Alias Patient handling kan du konfigurera inställningarna för att skapa arkiv.

Funktion Förklaring

Patient ID is uni-
que Välj detta om alla patienter med samma patient-ID ska anses vara identiska.

LADDA OCH IMPORTERA PATIENTDATA
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Funktion Förklaring

Patient Name and
ID are unique Välj detta om patientens namn och ID måste matcha för en patientmapp.

Ask user Välj detta för att fråga hur systemet ska gå vidare med patienter med samma
ID men olika namn.

Skapa nya arkiv
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2.2.5 Inställningar för det nya arkivet - DICOM PACS-import

Allmän information

Detta arkiv skapas och konfigureras automatiskt för att underlätta importen av DICOM-data från
ett Query/Retrieve-system. Kontakta Brainlabs support för att konfigurera ytterligare PACS-system
om nödvändigt.

LADDA OCH IMPORTERA PATIENTDATA
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2.2.6 Inställningar för det nya arkivet - STL

Allmän information

STL är ett vanligt filformat som används allmänt i olika 3D-system för att utväxla data. Det kan
användas för att importera och exportera generiska 3D-modeller av objekt.
I iPlan kan du använda funktionen STL-import för att verifiera en 3D-modells geometri eller för att
planera en modell. Så snart ett STL-objekt har importerats till iPlan blir det tillgängligt som ett
standardobjekt och kan modifieras eller positioneras efter behov i uppgifterna Object Creation
(se s. 129) och Advanced Object Planning (se s. 163).
När du planerar en patientspecifik modell tas det normalt inte hänsyn till modellens
materialegenskaper. Du planerar modellens form och vidarebefordrar den till tillverkaren, som t.ex.
kan justera formen, jämna ut ytan och lägga till skruvhål.
Data för den modifierade modellen skickas tillbaka till dig och kan importeras till iPlan så att du
innan tillverkningen kan säkerställa att den övergripande modellformen fortfarande motsvarar de
kliniska behoven.
OBS: På grund av potentiell informationsförlust på grund av omsampling ska STL-filen
inspekteras efter exporten. 

OBS: Som standard kan endast STL-filer med en storlek på högst 50 MB importeras. Denna
begränsning kan på begäran justeras av Brainlabs support. 

Om STL-formatet

iPlan kan importera STL-filer i binärt format. Detaljerade formateringsinstruktioner kan på begäran
erhållas från Brainlabs support.

När kan STL-data importeras?

En giltig anatomisk patientdatauppsättning måste läsas in eller importeras innan STL-data kan
importeras.

Hur man definierar inställningar

Figur 5 

Skapa nya arkiv
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Steg

1. Ange ett namn för arkivet i fältet Archive Name.

2.
I fältet Data Path klickar du på Browse för att navigera till relevant nätverk eller lokal sök-
väg.
Alternativt kan du ange sökvägen till patientdatafilen manuellt.

3. Klicka på Test connection för att kontrollera att sökvägen till filen är giltig.

4. Välj önskad objektkvalitet i nedrullningslistan Import Quality of Objects.

5.

Välj storleksenhet för objektet (mm eller tum) i nedrullningslistan Unit of STL Data.
OBS: Tillverkaren måste tillhandahålla korrekt måttenhet då det inte är möjligt att specifi-
cera enheter i själva filen. Inspektera importerade data för att säkerställa att objektets
storlek är den förväntade. 

6.
Aktivera kryssrutan Attempt to import objects with color information för att importera
objekt med de färger som du har definierat i iPlan.
OBS: iPlan justerar färgen till närmaste matchning om den inte går att reproducera exakt. 

7. Klicka på OK för att återgå till dialogrutan Load Archives där du kan ladda arkivet (se s.
30).
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2.3 Val av arkiv
2.3.1 Val av arkiv

Hur man laddar ett arkiv

Så snart du har skapat ett arkiv finns det tillgängligt i dialogrutan Load Archives.

Figur 6 

Steg

1. Välj arkiv genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.

2. Klicka på Next för att visa de patientdata som finns i arkivet.

Funktioner för val av arkiv

Funktion Förklaring

New Archive Om ett lämpligt arkiv ännu inte har konfigurerats, kan denna funktion använ-
das för att skapa ett för det dataformat du vill överföra (se s. 22).

Settings Definiera specifika inställningar för valt arkiv. Tillgängliga inställningar varie-
rar beroende på valt dataformat (se från och med s. 23).

Delete Raderar valt arkiv. Patientdata i källfilen tas inte bort.

Nästa steg

Alternativ Se

Om du valde ett DICOM- eller Brainlab-arkiv kan du nu välja patient. Sida 31

Om du valde ett STL-arkiv kan du nu välja erforderlig STL-fil och läsa in den till
planen. Sida 45

Val av arkiv
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2.4 Hantera patientdata
2.4.1 Välja en patient

Hur man väljer patient

Då ett arkiv har valts visas dialogrutan för val av patient.

Figur 7 

Steg

1. Välj patientfil genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.

2. Klicka på Next för att fortsätta.

Om patientnamn eller ID inte har angivits korrekt på scannern ställs dessa poster
automatiskt in på Unknown. Var vänlig kontrollera att valda patientdata är korrekta.

Patientikoner

Ikoner för behandlingsplan

Indikerar en anonymiserad patient.

Indikerar en kvinnlig patient.

Indikerar en manlig patient.

LADDA OCH IMPORTERA PATIENTDATA
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Funktioner för Patient Selection

Funktion Förklaring

Administration

Hantera patientdata:
• Skapa en kopia av patientfilen i ett annat arkiv (se s. 33).
• Flytta patientfilen till ett annat arkiv (se s. 33).
• Radera valda filer permanent (se s. 18).

Refresh Uppdaterar skärmen, t.ex. när en ny patient läggs till i katalogen på hårddis-
ken.

Search Filtrerar visningen enligt Patient Name eller Patient ID som matats in.

Reset Återställer filtret så att alla tillgängliga data visas igen.

Hantera patientdata
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2.4.2 Kopiera eller flytta patientdata till ett annat arkiv

Tillgängliga funktioner

Funktionerna Copy och Move finns till höger i dialogrutan Administration när du klickar på
knappen Administration (se s. 31).

Figur 8 
OBS: Dessa funktioner är endast tillgängliga för formaten DICOM och Advanced Brainlab. 

OBS: För att använda dessa funktioner måste minst två arkiv av vald typ vara tillgängliga.
Detaljinformation om hur man skapar arkiv finns på s. 22. 

Hur man kopierar eller flyttar patienten

Figur 9 
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Steg

1. Markera patientfilen i dialogrutan Administration.

2. Klicka på Copy eller Move för att öppna dialogrutan Target (visas ovan).

3. Markera arkivet.

4. Klicka på OK för att överföra data.

Överföringsstatus

Du kommer nu tillbaka till dialogrutan Administration där status för överföringen visas med en
förloppsindikator.

Hantera patientdata
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2.4.3 Ladda en behandlingsplan

Dialogrutan Plans

Om ett avancerat Brainlab-arkiv har valts uppmanas du att välja en behandlingsplan.
OBS: Om endast en behandlingsplan finns tillgänglig öppnar systemet automatiskt denna och
fortsätter till nästa steg. 

Figur 10 

Hur man väljer behandlingsplan

Steg

1. Välj behandlingsplanen genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.

2. Klicka på Load för att ladda behandlingsplanen.
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2.4.4 Importera DICOM-data

Hur man väljer studie

Om du importerar DICOM-data och laddade patientdata innehåller flera studier uppmanas du
välja en patientstudie.
OBS: Om endast en patientstudie finns tillgänglig öppnar systemet automatiskt denna och
fortsätter till nästa steg. 

Figur 11 

Steg

1. Välj patientstudie genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.

2. Klicka på Next för att fortsätta till val av bildserie.

Hur man väljer bildserie

Du uppmanas nu välja bildserie. Bildserien innehåller alla bilddata som har sparats i en viss studie
för en enskild patient.
OBS: Om endast en bildserie finns tillgänglig öppnar systemet automatiskt denna och fortsätter till
nästa steg. 

Hantera patientdata
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Figur 12 

Steg

1. Välj bildserien genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.

2. Klicka på Next för att fortsätta till val av bilduppsättning.

Dialogrutan Advanced Data

Följande dialogruta Advanced Data öppnas. Här kan du välja bilduppsättning och verkställa
inställningar.

Figur 13 

Avancerade datafunktioner

Funktion Förklaring

Manipulation... Justera orienteringen på de laddade bilderna (se s. 39)

Sorting... Sortera bilddata enligt specifika kriterier (se s. 42)

LADDA OCH IMPORTERA PATIENTDATA
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Funktion Förklaring

Delete Slices... Radera snitt från vald bilduppsättning (se s. 41)

Dicom Info... Visa DICOM-information om den visade bilden (se s. 43)

OBS: Dessa funktioner är endast tillgängliga för 3D-datauppsättningar. 

Hur man väljer och granskar bilduppsättningen

Steg

1. Välj bilduppsättningen genom att klicka på motsvarande namn eller ikon.

2. Kontrollera att den bilduppsättningsinformation som visas till vänster nedtill på skärmen är
korrekt. Vilken information som visas varierar beroende på vald datauppsättning.

3. Granska bilduppsättningens lämplighet med hjälp av funktionerna i verktygsfältet till höger
om bildvyn (se s. 59).

4. Klicka på Next för att fortsätta till iPlan Navigator (se s. 53).

Hantera patientdata
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2.4.5 Orientering

Allmän information

Om patienten scannades i axial (buk- eller ryggläge) position men med huvudet vinklat och med
motsvarande gantrylutning kommer märkningen på frontalliknande scandata inte att visas korrekt
av navigeringsprogrammet. Du kan korrigera detta genom att exportera data från scannern som
en frontal datauppsättning, eller märka om data från axiala till frontala i iPlan med hjälp av
funktionerna som beskrivs på s. 39.
OBS: Vissa scanners och medicinska informationsformat inkluderar inte information om
bildorientering i bildrubriken. 

Hur man kommer till orienteringsfunktioner

Figur 14 

Steg

1. Välj erforderlig bilduppsättning i dialogrutan Advanced Data (visas då data har laddats).

2. Klicka på Manipulation... i området med alternativ till höger i dialogrutan för att öppna
dialogrutan Orientation (visas ovan).

Tillgängliga orienteringsfunktioner

Funktion Förklaring

Flip A-P
Vänd vald bild i riktningen A-P (anterior-posterior), H-F (huvud-fot) och L-R
(vänster-höger).Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P
Rotera vald bild i riktningen A-P (anterior-posterior), H-F (huvud-fot) och L-R
(vänster-höger).Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Ångra den senast gjorda ändringen.
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Funktion Förklaring

Reset Återställ alla ändringar som gjorts.

Modality
Modaliteten för den scannade datauppsättningen (CT, MR, X-Ray, NM, XT,
OT eller Ultrasound) kan väljas här om det inte redan fördefinierats på
scannern.

Submodality

En lämplig submodalitet kan väljas för aktuell modalitet, om den inte redan är
fördefinierad på scannern:
• CT = Angio kan väljas
• MR = Angio, funktionell, T1- och T2-kontrast kan väljas
• X-Ray = Ingen submodalitet finns
• NM = PET och SPECT kan väljas
• XT = XA (angiografi)
• OT = SC kan väljas

Patient orienta-
tion

För patientorientering kan du välja Prone, Supine, Decubitus Left eller De-
cubitus Right, om orienteringen inte redan har definierats på scannern.
OBS: Om Unknown har definierats automatiskt måste du säkerställa att kor-
rekt alternativ för bilddata har valts innan du fortsätter. 

Scan direction
Välj antingen Head first eller Feet first.
OBS: Om Unknown har definierats automatiskt måste du säkerställa att kor-
rekt alternativ för bilddata har valts innan du fortsätter. 

Image Type
Välj Axial, Coronal, Sagittal eller Unknown för bildtypens riktning.
OBS: Om Unknown har definierats automatiskt måste du säkerställa att kor-
rekt alternativ för bilddata har valts innan du fortsätter. 

Series comment Granska kommentarer som matats in av scanneroperatören.

Tillgängliga granskningsfunktioner

Ytterligare granskningsfunktioner finns tillgängliga via verktygsfältet till höger i bildvyn (se s. 59).

Nästa steg

Steg

Då inställningarna har valts klickar du på Yes i det meddelande som visas för att bekräfta dina
ändringar.
Du kommer då tillbaka till dialogrutan Advanced Data.

Hantera patientdata
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2.4.6 Radera snitt

Allmän information

Om du har importerat DICOM-data kan du radera snitt från den valda bilduppsättningen.

Hur man raderar snitt

Figur 15 

Steg

1. Klicka på Delete Slices... i funktionsområdet.

2.
Vid Delete slices from [x] to [x] specificerar du det snittintervall som ska raderas.
Exempel: Snitt 1 till 10.

3.

I Delete every ... [x] slice definierar du om samtliga snitt i det definierade intervallet ska
raderas, eller om vissa snitt ska hoppas över.
Exempel: Om du vill radera snitt 10, 20 osv. gör du följande inmatning: Delete every ...
[10] slice.

4. Klicka på Delete Slices för att bekräfta raderingen.

OBS: Om du ännu inte har lämnat dialogrutan Delete Slices kan du ångra raderingsåtgärden
genom att använda knappen Undo. 

LADDA OCH IMPORTERA PATIENTDATA
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2.4.7 Sortera bilder

Allmän information

DICOM-bilder laddas individuellt av iPlan. Därför måste de grupperas till bilduppsättningar. Vissa
standardinställningar kan inte ändras. DICOM-datauppsättningar av standardtyp som exempelvis
CT eller MR är i allmänhet redan korrekt grupperade. Beroende på vilka scannerinställningar som
används kan nedan beskrivna inställningar dock modifieras så att DICOM-bilder kan grupperas på
korrekt sätt med erforderliga datauppsättningar.

Hur man kommer till sorteringen

Figur 16 

Steg

1. Markera bilduppsättningen i dialogrutan Advanced Data som visas då data har laddats.

2. Klicka på Sorting... i området med alternativ till höger i dialogrutan för att öppna dialogru-
tan Sorting... (visas ovan).

Val av parametrar

Steg

1.

Välj en eller flera av följande sorteringsparametrar genom att klicka i motsvarande kryss-
rutor:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2. Klicka på OK för att spara dessa parametrar och återgå till dialogrutan Advanced Data.
Bilderna visas sorterade enligt valda parametrar.

Sorteringsparametrarna påverkar inte bildsnittens faktiska ordning. Varje snitt behåller sin
egen x, y, z-position, vilket säkerställer korrekt placering.

Hantera patientdata
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2.4.8 DICOM-information

Hur man visar DICOM-information

Klicka på Dicom Info... i dialogrutan Advanced Data (se s. 37) för att visa dialogrutan File
display. Denna dialogruta visar DICOM-rubrikinformationen som den skrivits av scannern.

Dialogrutan File display

①

②

③

Figur 17 

Nr Förklaring

① Filnamn och filens plats.

② Visar DICOM-rubrikinformation.

③

Om du klickar på Editor kan du ändra DICOM-rubrikinformationen, eller spara den på en
annan plats.
Filen visas i redigeraren Notepad (Anteckningar) där du kan modifiera den och/eller spa-
ra den på önskad plats.

OBS: Under import av DICOM-data måste du noggrant kontrollera att all generell DICOM-
information (t.ex. modalitet, patientnamn, födelsedatum) har tolkats korrekt av iPlan och att den
information som skickats från scannern är korrekt. 

LADDA OCH IMPORTERA PATIENTDATA
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2.5 Lägga till patientdata
2.5.1 Importera ny DICOM-data

Allmän information

Om du redan har laddat patientdata och laddar upp ny DICOM-data för patienten har du möjlighet
att slå samman de nya data med aktuella patientdata eller att skapa en separat patientfil.

Hur man lägger till data

Efter att du importerat data (se s. 36) tillfrågas du om du vill lägga till de nya data till aktuella
patientdata.

Figur 18 

Alternativ

Klicka på Merge för att lägga till nya data direkt till aktuella patientdata. 

Klicka på New Patient för att skapa en separat patientmapp.

Välj kryssrutan Create new study [...] och klicka på Merge för att skapa en ny studie för aktuell
patient.

Klicka på Cancel för att avbryta importen av nya data.

Nästa steg

Då dataimporten är slutförd klickar du på View and Adjustment följt av OK i iPlan Navigator
som nu visas (s. 52) för att fortsätta till granskningsfunktionerna.

Lägga till patientdata
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2.5.2 Importera STL-data

Allmän information

Då du har läst in en anatomisk patientdatauppsättning kan du importera STL-data till planen.

Hur man importerar STL-data

Steg

1. Skapa ett nytt STL-arkiv (se s. 28) om du inte redan har gjort det.

2.
Välj STL-arkivet i dialogrutan Load Archives (se s. 30) och klicka på Next.
Dialogrutan Files öppnas (se ovan).

3.

Välj den fil du vill importera till behandlingsplanen.
Om det behövs kan du justera objektkvaliteten med hjälp av nedrullningslistan Import
Quality of Objects eller skjutreglaget Resolution. Som standard är objektkvaliteten den
inställning du definierade när du skapade det nya arkivet.

4. Klicka på Import för att lägga till STL-data i behandlingsplanen och fortsätta till iPlan Na-
vigator (se s. 53).

Varning
Resultatet av STL-importen är en approximation av den ursprungliga modellen. Förlust av
information under konverteringen beror på de kvalitetsinställningar som valts i dialogrutan
STL Import. Bilder med hög kvalitet leder till en bättre approximation.

LADDA OCH IMPORTERA PATIENTDATA
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3 ÖVERSIKT
PROGRAMVARA

3.1 Introduktion till iPlan
3.1.1 Översikt

Systemprestanda

Prestandan för iPlan beror på operativsystemet och datorplattformen.
För att optimera programmets prestanda bör du undvika att köra onödiga program parallellt med
iPlan.

Tilläggsmoduler för iPlan

Flera iPlan-moduler finns tillgängliga, t.ex. för kraniella program. Om du har köpt mer än en modul
måste du kontrollera att du har startat rätt modul genom att kontrollera produktlogotypen längst
ned till höger på skärmen.

Figur 19 
En separat Användarhandbok för programvara finns till varje iPlan-modul. Kontakta Brainlabs
support för mer information.
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3.1.2 Bilddata och förkortningar

Kompatibla bildtyper

Följande bildtyper kan överföras till iPlan:
• CT (med/utan kontrastmedel)
• MR (med/utan kontrastmedel)
• Nuklearmedicinska data (PET, SPECT)

OBS: Detaljerade scanningsinstruktioner kan på begäran erhållas från Brainlabs support. 

Verifiera bilddata

Varning
iPlan har funktioner för att göra mätningar och/eller beräkna avstånd, volymer, diametrar,
vinklar, punkters positioner (i kartesiska koordinater) osv. baserat på bilddata. För att
undvika patientskada på grund av sådana mätningar och beräkningar måste användaren
kontrollera de bilddata som används för att säkerställa att de är lämpliga för dessa
ändamål.
Lämpligheten för bilddata måste fastställas, upprätthållas och regelbundet kontrolleras av såväl
användaren av bilddata som bildleverantören (t.ex. sjukhusets radiolog) i enlighet med följande
riktlinjer:
• Både användaren av bilddata (t.ex. iPlan-användaren) och bildleverantören måste vara

medvetna om att erhållna bilddata kommer att användas av iPlan för geometriska mätningar
och beräkningar.

• Användaren av bilddata är ansvarig för att specificera bilddatakrav som är relevanta för det
specifika användarfallet (t.ex. spatial noggrannhet) till bildleverantören.

• Bildleverantören är ansvarig för att tillhandahålla bilddata som uppfyller de krav (t.ex. spatial
noggrannhet) som specificerats av användaren av bilddata.

• Bildleverantören är ansvarig för att kontrollera att tillhandahållna bilddata uppfyller kraven (t.ex.
genom att regelbundet kalibrera scannern och utföra fantomtester med användning av iPlan-
funktionen för mätningar).

• Användaren av bilddata och bildleverantören måste vara medvetna om att varken Brainlab eller
programvaran kan validera eller verifiera patientspecifika bilddata som används i kombination
med iPlan för specifika användarfall.

Introduktion till iPlan
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3.1.3 Arbetsflöde i iPlan

Allmän information

Ett exempel på arbetsflöde för att skapa en behandlingsplan med iPlan visas nedan.
För att komma till de planeringsuppgifter som visas i arbetsflödet kan du:
• Fortsätta genom planeringsuppgifterna i nedanstående ordning via Navigator-området (se s.

52).
• Välja planeringsuppgifterna i den ordning du föredrar via iPlan Navigator (se s. 53).

OBS: Du kan även hoppa över uppgifter som inte är nödvändiga för den aktuella
behandlingsplaneringen. 

Standardarbetsflöde

Steg i behand-
lingsplanen

Planeringssteg Se

Bilddata
Scanna patienten Scanningsinstruktioner

Läsa in/importera data Sida 17

Planering

Granska och justera Sida 65

Registreringspunkter Sida 101

Bildfusion Sida 113

Skapa objekt Sida 129

Avancerad objektplanering Sida 163

Planering av bana Sida 171

Slutliga steg
Spara behandlingsplanen Sida 205

Exportera behandlingsplanen Sida 211

ÖVERSIKT PROGRAMVARA
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3.2 Användargränssnitt
3.2.1 Huvudskärm

Allmän information

Huvudskärmen visas efter att du valt en planeringsuppgift i Navigator-området (se s. 52) eller i
iPlan Navigator (se s. 53).

Skärmlayout

① ②

④

③

⑤
Figur 20 

Nr Förklaring Se

① Planeringsområde som visar bildvyer Sida 57

② Funktioner i verktygsfältet Sida 59

③ Navigator-området Sida 52

④ Funktionsområdet Sida 53

⑤ Flikar för att välja visningsalternativ för varje planeringsuppgift Sida 56

Användargränssnitt
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3.2.2 Översikt över dialogrutor

Allmän information

När du öppnar vissa funktioner öppnas även en separat dialogruta där du kan definiera olika
inställningar.

Skärmlayout (exempel)

Figur 21 

Allmänna funktioner

Funktion Förklaring

OK Sparar dina ändringar och stänger dialogrutan

Cancel Stänger dialogrutan utan att spara dina ändringar

ÖVERSIKT PROGRAMVARA
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3.2.3 Navigator-området

Layout

①
②
③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

Figur 22 

Nr Förklaring

① Öppnar iPlan Navigator så att du kan välja planeringsuppgifter i valfri ordning (se s.
53)

② Öppnar nästa planeringsuppgift

③ Nästa planeringsuppgift (markerad i blått)

④ Aktuell planeringsuppgift (markerad i gult)

⑤ Patientnamn, ID och behandlingsplanens namn

⑥ Öppnar en PDF med iPlan-programmets användarhandbok för pro-
gramvara 

⑦ Minimerar iPlan-fönstret så att det endast är öppet i bakgrunden

⑧ Stänger av iPlan-programmet (se s. 224)

Hur man väljer en planeringsuppgift

Alternativ

Klicka på Next för att gå till nästa planeringsuppgift.

Klicka på Go To... för att öppna iPlan Navigator och välja en annan planeringsuppgift.

Användargränssnitt
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3.2.4 iPlan Navigator

Layout

①

②

Figur 23 

Nr Förklaring

①
Tillgängliga planeringsuppgifter
Avslutade planeringsuppgifter markeras med en bock

② Beskrivning av vald planeringsuppgift

OBS: En gråtonad planeringsuppgift indikerar att uppgiften inte är tillgänglig, antingen för att den
inte är tillämpbar på inlästa data eller för att funktionen inte ingår i din licens. 

Hur man väljer en planeringsuppgift

Alternativ

För att öppna en planeringsuppgift väljer du uppgiften och klickar på OK eller dubbelklickar på
uppgiften.

För att avsluta iPlan Navigator utan att välja någon uppgift klickar du på Cancel.
Programmet återgår till föregående skärm.
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3.2.5 Funktionsområdet

Allmän information

Figur 24 
De funktioner som är specifika för varje planeringsuppgift finns tillgängliga i funktionsområdet.
Nedanstående exempel visar funktionsområdet för planeringsuppgiften Registration Points. 

Det planerade innehållets synlighet

Ögonsymbolen bredvid varje post i listan indikerar om det planerade innehållet (t.ex. en
registreringspunkt eller ett skapat objekt) är synligt i bildvyerna.

Alternativ

Denna ikon visas när du lägger till en post i listan. Den indikerar att du ännu inte har
lagt till det planerade innehållet i bildvyerna (t.ex. genom att placera en registrerings-
punkt på bilden).

Så snart du har lagt till det planerade innehållet i bildvyerna visas en ikon med ett öp-
pet öga, vilket betyder att det planerade innehållet är synligt.
Klicka på ögonsymbolen för att dölja innehållet.

En ikon med ett stängt öga betyder att det planerade innehållet är dolt.
Klicka på ögonsymbolen för att visa det planerade innehållet igen.

Användargränssnitt
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Justera egenskaper och färger på planerat innehåll

Alternativ

Om du klickar på en färgikon bredvid en post i listan
öppnas dialogrutan Select Color där du kan välja en
färg för det planerade innehållet. 
Välj en färg från paletten och klicka på OK för att be-
kräfta.

Om du klickar på egenskapsikonen bredvid en post i
listan öppnas dialogrutan Properties där du kan modifi-
era namnet/färgen på det planerade innehållet. 
Definiera ett namn och välj en färg från paletten.
Klicka på OK för att bekräfta dina val.
OBS: Övriga inställningar som är tillgängliga för en viss
planeringsuppgift beskrivs i motsvarande kapitel. 

OBS: Om Advanced 3D är aktiverat kan vissa objekt
visas i en särskild färg (se s. 91). 

Allmänna funktioner

Beroende på vald planeringsuppgift kan följande allmänna funktioner finnas tillgängliga i
funktionsområdet:

Funktion Förklaring

Undo/Redo Ångra eller gör om eventuella ändringar du gjort i en planeringsuppgift.

Förloppsindikator
Visas för vissa åtgärder (t.ex. när en behandlingsplan öppnas). Sådana åt-
gärder kan avslutas genom att klicka på Cancel (visas under förloppsindi-
katorn).

OBS: Funktioner som är specifika för en viss planeringsuppgift beskrivs tillsammans med
respektive planeringsuppgift. 
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3.2.6 Flikar

Allmän information

Flikarna används för att välja granskningsalternativ för planeringsområdet. Urvalet av flikar
varierar beroende på vilken planeringsuppgift du befinner dig i.

Tillgängliga flikar

Figur 25 
• Overview (s. 79)
• 4 Views och 8 Views (s. 81)
• X-ray Images (s. 83)
• Other Images (s. 84)
• Multiple Sets (s. 85)
• Plan Content (s. 86)

OBS: Övriga flikar som är specifika för en viss planeringsuppgift beskrivs tillsammans med
respektive uppgift. 

Användargränssnitt
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3.2.7 Bildvyer i planeringsområdet

Allmän information

Bilderna som ingår i behandlingsplanen visas i olika vyer i planeringsområdet. De flesta
planeringsfunktionerna kan utföras direkt i bildvyerna.

Planeringsområdets layout

Beroende på vald planeringsuppgift och vyflik kan följande bildvisningar vara möjliga:
• 3D-vy
• Snittvyer (axiala, sagittala eller frontala)
• Rekonstruktioner eller snedställda rekonstruerade bilder

①

②

③

④

Figur 26 

Förklaring av planeringsområdet

Nr Förklaring

① Pilknapp: Ger tillgång till granskning av konfigurationsalternativ (se s.
70).
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Nr Förklaring

②

Rekonstruktionsvyerna visar bilder som har rekonstruerats från ursprungliga bildsnitt. Föl-
jande information visas i rekonstruktionsvyerna:

• Den orientering som anges på första raden inom parentes är den orientering vid vilken
bilduppsättningen ursprungligen togs.

• Den orientering som anges på den andra raden är den rekonstruerade vyn av bilden.
• Typen av scan (t.ex. MR eller CT) samt det nummer som identifierar scanuppsättningen

(t.ex. #1) anges också.

De ursprungliga snittvyerna visar bildsnitten som de ursprungligen togs (axialt, frontalt el-
ler sagittalt). I vyer som visar de ursprungliga bildsnitten visas följande information:

• Den första raden anger typen av scan (t.ex. MR eller CT) samt det nummer som identi-
fierar scanuppsättningen (t.ex. #1) och scannets orientering.

• Den andra raden visar numret på aktuellt snitt i scanuppsättningen.

En specialorientering anger att bilduppsättningen t.ex. omjusterats enligt beskrivningen
på s. 67 eller att det har AC/PC-lokaliserats. 

OBS: Specialorienteringar är inte tillgängliga för 2D-vyer som visar den ursprungliga snitt-
orienteringen. 

OBS: Specialorienteringar visas endast i iPlan och Brainlabs navigeringsprogram. 

③

Bokstäver i vyernas ytterkanter anger bildens orientering:
• A (anterior), P (posterior)
• L (vänster), R (höger)
• H (huvud), F (fötter)

④ Patientikon som visar orienteringen på de visade bilderna.

Användargränssnitt
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3.2.8 Verktygsfält och funktionsknappar

Allmän information

Beroende på vilken flik som valts i planeringsområdet kan verktygsfältet och bildvyerna innehålla
nedan angivna funktioner.
• Funktionsknappar med grå bakgrund finns i verktygsfältet (se s. 50).
• Funktionsknappar med svart bakgrund finns i de individuella bildvyerna. Användning av dessa

knappar påverkar endast den vy som knappen valdes på (se s. 70).

Bildvalsknappar

Knapp Förklaring Se

Slice and Image Set Selection: Välj de scanbilder som ska vi-
sas i planeringsvyerna Sida 182

Browse Slice: Bläddra mellan enstaka bildsnitt i stigande eller
fallande ordning Sida 191

Browse Slices: Bläddra mellan flera bildsnitt i stigande eller fal-
lande ordning Sida 191

• Använd Depth Scrolling i rekonstruktionsvyerna för att rulla
genom scanrekonstruktioner längs den axel som anges av
patientikonen (visas till vänster nedtill i bildvyn)

• I snittvyerna kan du använda Slice Scrolling för att rulla ge-
nom tillgängliga snitt

Sida 191

Knappar för granskningsalternativ

Knapp Förklaring Se

Options: Ger åtkomst till avancerade granskningsalternativ Sida 192

Pan and Recenter: Centrera om och visa vertikala och horisontella
plan som kan användas för att justera rekonstruktionsplanen Sida 192

Recenter View: Återställ 3D-bildens position i vyn om den har ändrats
genom panorering Sida 70

View Types: Välj den typ av vy som ska visas (t.ex. plan, 3D eller ob-
jekt) Sida 74
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Knapp Förklaring Se

View Orientation: Ändra vyns orientering Sida 73

Composing Options: Verifiera två bildsnitt från olika bilduppsättning-
ar som har fusionerats Sida 76

Zoomknappar

Knapp Förklaring Se

Zoom In/Out: Öka eller minska bildförstoringen Sida 193

Full Screen: Förstorar aktuell vy till helskärm Sida 72

Knappar för fönsterinställningar

Knapp Förklaring Se

Windowing: Justera fördelningen av gråvärden på de bilder
som visas Sida 194

Advanced Windowing: Utgör avancerade alternativ för juster-
ing av gråvärdet, Hounsfield- eller SUV-fördelningen för vald bild Sida 195

Knappar för mätning och märkning

Knapp Förklaring Se

Measure Hounsfield Units: Mäter Hounsfield-enheterna i upp till tre
punkter i ett bildsnitt (tillgängligt för CT-bilduppsättningar) Sida 199

Measure Values: Mäter värdet (t.ex. gråvärde eller SUV) i upp till tre
punkter på ett bildsnitt (tillgängligt för SPECT- eller PET-bilduppsätt-
ningar)

Sida 199

Measure Distances: Mäter avståndet mellan upp till tre par punkter i
ett bildsnitt Sida 201

Measure Angles: Mäter vinkeln mellan tre punkter i ett bildsnitt Sida 201

Användargränssnitt
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Knapp Förklaring Se

Add/Remove Points: Lägger till och tar bort punkter i en bilduppsätt-
ning Sida 202

Övriga knappar

Knapp Förklaring Se

Screenshot: Ta en skärmdump av visade vyer och dialogrutor Sida 204

Save Treatment Plan: Sparar ändringar i den aktuella behandlings-
planen Sida 205
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3.2.9 Genvägar med mus/tangentbord

Allmänna genvägar

Genväg Steg

Mushjulet
Du kan också använda uppåt/nedåt-pilarna på
tangentbordet för att bläddra ett snitt framåt/
bakåt.

Bläddra snitt för snitt genom bilderna

Mushjul + SHIFT
Du kan också använda tangenterna Pg Up/Pg
Dn på tangentbordet för att bläddra framåt/bakåt
i steg om tre snitt.

Bläddra genom bilderna i steg om tre eller sju
snitt (beror på om du befinner dig under fliken
4 Viewseller 8 Views)

Höger musknapp Justerar 3D-objekt uppåt, nedåt, åt vänster, åt
höger i 3D-vyn

CTRL + vänster musknapp Som funktionen Pan and Recenter (se s.
192)

CTRL + mushjulet Zooma in och ut på bilderna (se s. 193)

Dubbelklicka på en punkt som står med i listan i
funktionsområdet.
Om du dubbelklickar på en bana i listan centre-
ras vyn till målpunkten på den banan.

Centrera om vyn till en viss punkt, t.ex. en re-
gistreringspunkt

Dubbelklicka på ett objekt/intresseområde som
står med i listan i funktionsområdet.

Centrera om vyn till centrum i objektet/intres-
seområdet

Dubbelklicka på en märkt punkt under fliken
Plan Content (se s. 86).
När du öppnar t.ex. fliken Overview centreras
vyerna till vald punkt.

Centrera om vyn till en märkt punkt (se s.
192)

Dubbelklicka på en bilduppsättning under fliken
Plan Content (se s. 86).
När du öppnar t.ex. fliken Overview visas den
valda bilduppsättningen i vyerna.

Välj en bilduppsättning att visa i vyerna

Tangenten Print Screen Skapa en skärmdump av aktuell skärm

CTRL + S Spara planen

CTRL + Z Undo

CTRL + Y Gör om

CTRL + 0 Återställ vyn (zoom och zoomcentrering)

Genvägar i planeringsuppgifterna

Planeringsuppgift Genväg Steg

Skapa objekt

Klicka med höger musknapp på det
område som ska raderas

Radera område som skapats
med Brush (se s. 134)

Dubbelklicka i vyn
(Dialogrutan Band Thresholding,
se s. 143)

Fokusera ROI (intresseområde)

Bildfusion

Klicka med vänster musknapp och
flytta musen åt vänster/höger för att
växla mellan blå/bärnstensfärgade
bilder

Växla mellan bärnstensfärgade
och blå bilder

Användargränssnitt
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Planeringsuppgift Genväg Steg

Planering av registre-
ringspunkter

Alt och klicka med vänster mus-
knapp
Släpp Alt-tangenten och klicka med
vänster musknapp för att justera
punktens position

Lägga till en ny registrerings-
punkt

Alla planeringsuppgifter
där Add/Remove
Points är tillgängligt (se
s. 202)

ALT och klicka med vänster mus-
knapp
Släpp Alt-tangenten och klicka med
vänster musknapp för att justera
punktens position

Lägg till ny märkt punkt

ÖVERSIKT PROGRAMVARA
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4 GRANSKA OCH JUSTERA
4.1 Inledning
4.1.1 Översikt

Allmän information

Planeringsuppgiften View and Adjustment innehåller flikar under vilka du kan granska alla
patientbilder och konfigurera granskningsalternativ. Du kan välja denna planeringsuppgift när som
helst under planering för att granska det planerade innehåll som finns i behandlingsplanen. 
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4.1.2 Funktioner för att granska och justera

Huvudskärm

Figur 27 

Tillgängliga funktioner

Funktion Förklaring Se

Align Ompositionera bilder i vyn Sida 67

Reset Återställ bildens position Sida 67

Import Lägg till bilder (t.ex. skärmdumpar) till behandlingspla-
nen och exportera dem separat

Sida 68

Export All Sida 69

Bone in 3D Visa en benyta i 3D-vyn Sida 80

Inledning

66 Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0



4.2 Granska och justera bilder
4.2.1 Inrikta bilder

Allmän information

Om bilderna som visas i vyerna inte är inriktade på önskat sätt, kan du ompositionera dem i
avsnittet Image Set Alignment i området Functions.

Hur man inriktar bilder

① ② ③

Figur 28 

Steg

1. Klicka på Align i området Functions.

2.

För att flytta bilden uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger placerar du musen
mitt på bilden tills musmarkören visas som en hand ①. Drar bilden till erforder-
ligt läge.
For att rotera bilden placerar du musen utanför bilden tills musmarkören visas
som en hand med en pil ②. Justera rotationen efter behov.

När bilder justeras visar bildinformationen till höger upptill i vyerna ③ att vyn är en
”specialorientering”. Specialorienteringen visas endast i iPlan och Brainlabs applikationer
för bildledd kirurgi som stöder denna funktion.

Återställa orienteringen

Klicka på Reset så återställs den ursprungliga orienteringen på snittuppsättningen.
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4.2.2 Importera och exportera bilder

Allmän information

I avsnittet Images i området Funktioner kan du lägga till bilder som skärmdumpar, fotografier osv.
i olika format (t.ex. BMP, PNG, JPEG osv.) till behandlingsplanen och exportera dem för senare
användning. Du kan bläddra efter dessa bilder i din dator. 

Hur man importerar bilder

Figur 29 

Steg

1. Öppna fliken Other Images (se s. 84).

2. Klicka på Import i området Funktioner.

3. Välj bildfilen i dialogrutan Browse.

4.
Klicka på OK för att importera filen.
Bilden finns sedan tillgänglig under fliken Other Images.

OBS: Diverse bildfiler i olika format från valfri källa kan importeras via Import, t.ex. skärmdumpar.
Av detta skäl märks varje importerad bildfil i rött med ”Uncontrolled Information”. Verifiera att
bilden är relevant för aktuell patient. 
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Hur man exporterar bilder

Exportfunktionerna finns tillgängliga så snart en skärmdump har tagits eller en extern bild har
importerats med hjälp av Import.

Figur 30 

Steg

1. Klicka på Export All för att exportera samtliga skärmdumpar eller bilder.

2. Välj exportplatsen i dialogrutan Browse.

3. Klicka på OK för att exportera filen eller filerna.

GRANSKA OCH JUSTERA
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4.3 Konfigurera vyer
4.3.1 Vyknappar

Allmän information

Under planering kan du använda knapparna som finns tillgängliga i bildvyerna för att konfigurera
olika vyalternativ. Detta gör det möjligt att modifiera en enskild vy under en vyflik.
Beskrivningarna av vykonfigurationer som finns här gäller för samtliga planeringsuppgifter.

Hur man kommer till vyknapparna

Steg

Klicka på pilknappen längst upp i vyns vänstra hörn.
OBS: Vyknapparna är avaktiverade som standard. 

Figur 31 

Tillgänglighet till knappar

Vilka knappar som finns tillgängliga varierar beroende på vyn och vald vyflik.

View Types (s. 74)

View Orientation (s. 73)

Composing Options (s. 76)

Full Screen (s. 72)

Konfigurera vyer
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Browse Slice (s. 191)

Recenter View: Återställer 3D-bildens position i vyn om den har ändrats genom pano-
rering

Advanced Windowing (s. 195)

Slice and Image Set Selection (s. 182)
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4.3.2 Helskärm

Allmän information

Knappen Full Screen finns tillgänglig i samtliga vyer och kan användas för att visa vyn i
helskärmsformat.

Hur man aktiverar helskärm

① ②

Figur 32 

Steg

1. Klicka på Full Screen i valfri vy för att visa vyn i helskärmsformat ①.

2. Klicka på Full Screen igen för att återställa skärmen till föregående visningssätt ②.

Konfigurera vyer
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4.3.3 Vyorientering

Allmän information

I vissa vyer kan du använda knappen View Orientation för att ändra vyns orientering.

Hur man väljer vyns orientering

① ②

Figur 33 

Steg

1.

Klicka på View Orientation för att visa orienteringsalternativen.
• Alternativ för snittvyer ①
• Alternativ för 3D-vyer ②

OBS: Ytterligare alternativ för snittvyer finns tillgängliga om du har skapat hög-
upplösta objekt i Object Planning (se s. 158). 

2.
Välj orientering.
Vyn uppdateras i enlighet med detta.
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4.3.4 Olika typer av vyer

Allmän information

I 3D-vyer gör knappen View Types det möjligt att välja den typ av 3D-vy som ska visas (plan, 3D,
objekt).
Beroende på systemets konfiguration finns olika alternativ för visualisering tillgängliga (se s. 91).

Hur man definierar typ av vy

Figur 34 

Steg

1. Klicka på View Types för att visa alternativen för vytyper (se s. 74).

2.

Välj typ av vy.
Vyn uppdateras i enlighet med detta.
OBS: Du kan välja de plan som ska visas (axiala, frontala, sagittala) och om 3D-objekt
ska visas under fliken Viewing Options via knappen Options (se s. 184). 

Alternativ för typ av vy

Alternativ

①

②

①

②
Om du klickar på Planes visas segmenterade objekt ② och
rekonstruktioner av plan ①.
OBS: Planens positioner förändras i enlighet med eventuel-
la justeringar som görs i 2D-vyn. 
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Alternativ

Om du klickar på 3D visas en tredimensionell vy av hela
scanområdet, inklusive alla planerade objekt.

Om du klickar på Objects visas en tredimensionell vy av
alla planerade objekt.

OBS: För mer avancerade alternativ för 3D-granskning, se s. 91. 
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4.3.5 Sammanställningsalternativ

Allmän information

Knappen Composing Options kan användas för att verifiera två bildsnitt från olika
datauppsättningar som har fusionerats.
OBS: Denna knapp finns endast tillgänglig i den övre vänstra vyn och de nedre vyerna under
fliken Multiple Sets (där motsvarande bildsnitt från olika datauppsättningar visas). 

Hur man väljer sammanställningsalternativ

Figur 35 

Steg

1. Klicka på Composing Options för att visa tillgängliga alternativ.

2.

Välj sammanställningsalternativ.
Vyn uppdateras i enlighet med detta.
OBS: Sammanställningsalternativ beskrivs från och med s. 76. 

Alternativet Spy Glass

Klicka på Spy Glass för att jämföra ett definierat område i referenssnittet (snittet i den övre högra
vyn) med snittet i aktuell bildvy. 

①

①

Figur 36 

Alternativ

Placera ramen ① över relevant område och verifiera referenssnittet och de aktuella bildsnitten
genom att jämföra området inuti och vid ramens kanter.
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Alternativ

För att ändra storlek på ramen använder du muspekaren för att klicka och dra i ramens kanter.

Alternativet Amber/Blue

Klicka på Amber/Blue för att jämföra detaljer i hela referensbildsnittet (snittet i den övre högra
vyn) med snittet i aktuell bildvy. Referensbildsnittet (bärnstensfärgat) och bildsnittet i vyn där du
gjorde valet (blått) visas överlagrade.

Figur 37 

Alternativ

Placera muspekaren över bilden och dra musen åt höger för att visa mer information om refe-
rensbildsnittet.

Dra musen åt vänster för att visa mer information om aktuellt bildsnitt.

Alternativet Overlay

Klicka på Overlay för att överlagra två olika bilduppsättningar ovanpå varandra. Du kan överlagra
olika bildmodaliteter för att se funktionella data visade tillsammans med anatomiska data (t.ex. T1-
bilder och PET). När du väljer detta alternativ läggs bildsnittet i den vy där du gjorde valet ovanpå
referensbildsnittet (snittet från den övre högra vyn).

Figur 38 

GRANSKA OCH JUSTERA

Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0 77



Alternativ

Placera muspekaren över bilden och dra musen åt höger för att visa mer information om bildsnit-
tet i aktuell vy.

Dra musen åt vänster för att visa mer information om referensbildsnittet.

OBS: Referensbildsnittet visas alltid med samma intensitet, medan bildsnittet i vald vy tonas in
från vänster (osynligt) till höger (full intensitet). 

Avaktivera sammanställningsalternativen

Om du klickar på Off så avaktiveras Composing Options.
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4.4 Flikar för bildvy
4.4.1 Fliken Overview

Skärmlayout

Fliken Overview visar en översikt över vald bilduppsättning.

①

② ③

④

Figur 39 

Nr Förklaring

① Sagittal vy av valt snitt

② 3D-vy baserad på vald behandlingsplan

③ Axial vy av valt snitt

④ Coronal vy av valt snitt
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Hur man positionerar 3D-formen

Du kan rotera eller justera den tredimensionella modellen i 3D-vyn för att se den från olika
perspektiv. Tillgängliga alternativ beror på muspekarens position i vyn.

Figur 40 

Muspekarens position Rotationsalternativ

Vyns centrum Använd handen med en böjd pil för att rotera den tredimen-
sionella modellen i valfri riktning

Till vänster, höger, uppåt eller
nedåt i vyn

Pilen visar i vilken riktning du kan flytta den tredimensionella
modellen

Vyns hörn De vinklade pilarna visar i vilken riktning du kan luta model-
len (åt vänster eller höger)

OBS: Du kan justera orienteringen på och typen av 3D-bild som ska visas med hjälp av
knapparna View Options och View Types. 

Visa en benyta

Om du aktiverar kryssrutan Bone in 3D i funktionsområdet (eller väljer vytypen Bone/Vessels för
en avancerad 3D-vy) visas en benyta baserat på CT-bilderna i 3D-vyn ①. 
När den är avaktiverad visas en standardmodell i 3D (med mjukvävnad) ②.

① ②

Figur 41 
OBS: Detta alternativ finns endast tillgängligt om CT-bilder har valts. 
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4.4.2 Flikarna för snittvy

Skärmlayout

Flikarna för snittvy visar på varandra följande snitt i axiala, frontala eller sagittala vyer från vald
bilduppsättning. I nedanstående exempel visas fliken 4 Views. 

Figur 42 
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Granska 8 på varandra följande snitt

Flikarna 8 Views finns tillgängliga i vissa planeringsuppgifter. Här kan du granska objekt du har
skapat i åtta på varandra följande bildsnitt. Du kan också visa en 3D-vy av objektet genom att
klicka direkt i den nedre vänstra vyn. Formen kan roteras fritt runt varje axel (se s. 80). 

①

Figur 43 

Flikar för bildvy
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4.4.3 Fliken Röntgenbilder

Skärmlayout

Om de patientdata du har läst in innehåller röntgenbilddata visas dessa under en separat flik X-
ray Images.

① ②

Figur 44 

Nr Förklaring

① Den första raden visar bildtyp och det nummer som identifierar bilden (t.ex. #1).

② Den andra raden anger numret på aktuell bild i bilduppsättningen.

OBS: Standardröntgenbilder och DSA-röntgenbilder stöds. 
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4.4.4 Fliken Other Images

Skärmlayout

Om du har läst in diverse bilder (se s. 68) visas dessa under fliken Other Images. 

① ②

Figur 45 

Nr Förklaring

① Den första raden anger bildtyp (i detta fall OT, vilket betyder other image, annan bild) och
det nummer som identifierar bilden (t.ex. #1).

② Den andra raden anger numret på aktuell bild i bilduppsättningen.
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4.4.5 Fliken Multiple Sets

Allmän information

Under fliken Multiple Sets visas flera bilduppsättningar som har fusionerats, så att du kan
granska planerat innehåll i olika bilduppsättningar samtidigt. 
OBS: I planeringsuppgiften View and Adjustment kan du också granska flera bilduppsättningar,
även om dessa inte har fusionerats. I övriga planeringsuppgifter, t.ex. Object Creation, måste
bilduppsättningarna först fusioneras innan du kan granska flera uppsättningar. 

Skärmlayout

②

①

③

④

Figur 46 

Nr Förklaring

①
Visar snittet från aktuell bilduppsättning.
Detta är referensbildsnittet för de snitt som visas i de övriga bildvyerna. De övriga vyerna
visar snitt från bilduppsättningar som har fusionerats med den första uppsättningen.

② Visar överlagringar av referensbilduppsättningen ① eller av andra tillgängliga bilduppsätt-
ningar som kan väljas med Slice and Image Set Selection (se s. 182).
Om du justerar bildsnittets position i någon av vyerna med användning av t.ex. funktionen
Pan and Recenter, justeras snitten i de övriga vyerna på motsvarande sätt.

③

④
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4.5 Fliken Planinnehåll
4.5.1 Översikt

Skärmlayout

Under fliken Plan Content visas ett dataträd med bilduppsättningar och planerat innehåll (t.ex.
3D-objekt, märkta punkter, banor osv.) som ingår i behandlingsplanen.
För att expandera en del av dataträdet för att granska vilka patientdata det innehåller klickar du på
motsvarande ikon ”+”.

①

②

Figur 47 

Nr Förklaring

①

Visar mappar i en katalogstruktur som innehåller allt planerat innehåll som ingår i behand-
lingsplanen (se s. 89).
Dessutom visas de mappar som innehåller alla bilduppsättningar som ingår i behand-
lingsplanen (se s. 87).

② Avsnittet Properties visar information om den bilduppsättning eller planerade innehåll
som väljs i ①.

Fliken Planinnehåll
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4.5.2 Bilduppsättningar

Hur man granskar och väljer bilduppsättningar

Under fliken Plan Content kan du granska bilduppsättningarnas egenskaper och välja en
bilduppsättning som ska visas i en planeringsuppgift.

Steg

1. Klicka på ikonen bredvid mappen Image sets för att visa tillgängliga bilduppsättning-
ar.

2.

Klicka på önskad bilduppsättning för att välja
den.
Följande information visas i avsnittet Properties:
• En förhandsgranskning av bilduppsättningen

som du kan bläddra igenom för att granska
bildsnitten.

• Information om vald bilduppsättning, t.ex. and-
ra bilduppsättningar som det fusionerats med,
bilduppsättningens modalitet, submodalitet osv.

• Signal-to-noise Ratio: En välkänd parameter
för bildkvalitet. Du kan använda det värde som
visas som ett kriterium för val av bilduppsätt-
ningar som är lämpliga, t.ex. för objektsegmen-
tering. Ju högre siffra, desto bättre bildkvalitet. 

Bilduppsättningens submodalitet

Under fliken Plan Content kan du definiera submodaliteten för den scannade bilden.
Navigeringsprogrammet konfigurerar tredimensionella vyer i enlighet med bildmodaliteten.
Följande submodaliteter finns tillgängliga:
• CT: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (DTI fraktionell anisotropi), ADC (DTI Apparent

Diffusion Coefficient (uppenbar diffusionskoefficient)), BOLD MRI (Blood Oxygen Level
Dependent MR, MR-bild beroende av syrenivån i blodet)

• Nuclear Medicine: PET, SPECT

Varning
Den objektvolym som visas på höger sida av fliken Plan Content beror på den algoritm
som används och kan skilja sig från det förväntade värdet.
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Hur man definierar submodaliteten

Figur 48 

Steg

1. Klicka på egenskapsikonen bredvid önskad bilduppsättning för att öppna dialo-
grutan Properties.

2. Välj bilduppsättningens submodalitet i nedrullningslistan i fältet Submodality.

3. Klicka på OK för att verkställa dina inställningar och stänga dialogrutan.

Fliken Planinnehåll
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4.5.3 Planerat innehåll

Hur man granskar det planerade innehållets egenskaper

Under fliken Plan Content kan du granska egenskaperna för allt planerat innehåll som finns i
planen (t.ex. objekt, registreringspunkter osv.).

Steg

1. Klicka på ikonen bredvid en mapp med planerat innehåll, t.ex. Objects.

2.

Klicka på önskad post i listan för att välja den.
Beroende på ditt val visas olika information i av-
snittet Properties, t.ex.:
• En 3D-förhandsgranskning av posten
• Den bilduppsättning som objektet har skapats i

Kopiera till klippbordet

I vissa planeringsuppgifter visas en knapp Copy to Clipboard under fliken Plan Content
nedanför egenskapsinformationen. Denna funktion gör det möjligt att kopiera detaljer om ett
objekt eller en ROI-volym till Windows-klippbordet, t.ex. för överföring till en extern fil.

Hur man justerar synligheten på det planerade innehållet

Ögonsymbolen bredvid varje post i listan i dataträdet visar om det planerade innehållet är synligt i
bildvyerna.

Alternativ

En ikon med ett öppet öga betyder att det planerade innehållet är synligt. Klicka på
ögonsymbolen för att dölja innehållet.

En ikon med ett stängt öga betyder att det planerade innehållet är dolt. Klicka på ögon-
symbolen för att visa det planerade innehållet.

Om dataträdet innehåller både aktiverade och avaktiverade objekt, visas en ikon med
ett halvslutet öga högst upp i dataträdet.

Hur man justerar färger och egenskaper för det planerade innehållet

Du kan granska och ändra egenskaperna för det planerade innehållet under fliken Plan Content.

Alternativ

Om du klickar på en färgikon bredvid en post i listan öppnas dialogrutan Select Color
där du kan välja en färg för det planerade innehållet (se s. 55).
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Alternativ

Om du klickar på en egenskapsikon bredvid en post i listan öppnas dialogrutan Pro-
perties där du kan modifiera namnet på det planerade innehållet (se s. 55).
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5 AVANCERADE 3D-
FUNKTIONER

5.1 Inledning
5.1.1 Översikt

Allmän information

Advanced 3D-funktionerna utgör en funktionell förlängning till Standard 3D som beskrivs på s.
74. Du kan nu välja olika nya typer av 3D-vyer (t.ex. Cerebrum, Maximum Intensity Projection och
Digital Radiography) som erbjuds i menyn över 3D-vytyper. Vid ändring av tröskeln kan ändringen
omedelbart granskas i 3D.
OBS: Tillgängligheten hos den Advanced 3D-funktionen beror på den aktiverade licensen. På
iPlan NET-servern finns denna funktionalitet endast tillgänglig då en ”avancerad 3D-session”
körs. Standard 3D-funktionen finns tillgänglig även om funktionen Advanced 3D inte är
licensierad eller tillgänglig. 

AVANCERADE 3D-FUNKTIONER
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5.2 Avancerad 3D-granskning
5.2.1 Olika typer av vyer

Allmän information

Välj menyn View Types i 3D View-vyn. För fler granskningsalternativ, se Sida 74.

Om typer av vyer

Advanced 3D-granskning erbjuder ytterligare typer av 3D-vyer beroende på den aktuella valda
datauppsättningens modalitet. Typerna av 3D-vyer kan väljas från en nedrullningsmeny i fönstret
för 3D-granskning. Namnet för varje typ av vy finns bredvid ikonen. Du kan enkelt växla mellan
dessa granskningsalternativ.

① ②

Figur 49 

Nr Alternativ för typ av vy

① CT-bilduppsättningar

② MR-bilduppsättningar

Avancerad 3D-granskning
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Alternativ för avancerad 3D-vytyp

Ikon Typ av vy Förklaring

Planes

• Visar rekonstruktioner av plan med hjälp av de axiala, frontala och
sagittala vyerna från en bilduppsättning.

• Plan kan slås på och av i dialogrutan Viewing Options (se s.
183).

• Åtkomlig med CT, MR, PET och andra modalitetsbilduppsättning-
ar.

• Bone- och Skin-tröskling är tillgängligt för denna typ av vy.
• Clipping Range och Cubic Cut är inte tillgängligt för denna typ

av vy.
OBS: Planens positioner förändras beroende på vilka justeringar
som görs i 2D-vyn (t.ex. granska centrum av de axiala, frontala och
sagittala vyerna). 

Object

• Visar en tredimensionell vy av alla planerade objekt.
• Då Cerebrum segmenterades (strukturtyp ”Cerebrum”) kommer

detta att visas som de andra objekten i denna vytyp. Transparens
kan kontrolleras med skjutreglaget i dialogrutan Properties, se s.
88.

• Åtkomlig med CT, MR, PET och andra modalitetsbilduppsättning-
ar.

• Tröskling är inte tillgängligt för denna typ av vy.
• Clipping Range och Cubic Cut är inte tillgängligt för denna typ

av vy.

Cerebrum

• Visar en avancerad 3D-visualisering av hjärnan i 3D-vyn. Du mås-
te skapa Cerebrum som ett objekt (se s. 130), t.ex. med hjälp av
funktionen autosegmentering (se s. 140), för att använda denna
vy.

• Åtkomlig med CT, MR, PET och andra modalitetsbilduppsättning-
ar. Den valda bilduppsättningen måste innehålla eller fusioneras
med en uppsättning som innehåller en segmenterad hjärna. I an-
nat fall kommer denna typ av vy inte att erbjudas för den valda
bilduppsättningen.

• Tröskling är inte tillgängligt för denna typ av vy.
• Cubic Cut och Clipping Range är tillgängligt för denna typ av vy.
• För mer information om skapande av objektet Advanced 3D Ce-

rebrum se s. 140:
- Skapa ett New Object genom att välja Cerebrum som en

Structure Type under fliken Single Object/Multiple Objects.
- Det finns inga tillgängliga alternativ för färgval eller transparen-

sinställningar för avancerad Cerebrum. Den valda färgen på
hjärnan kommer endast att visas om vytypen Objects används.

• Du kan granska den skapade hjärnan som ett standardobjekt
med hjälp av vytypen Objects (slå av objektet Advanced 3D Ce-
rebrum) om Cerebrum inte är detaljerad eller otillräcklig på
grund av:
- Visningsartefakter (t.ex. artefakter som bruna punkter i 3D-åter-

givningen)
- Datarestriktioner (t.ex. låg upplösning eller kontrast)
- Segmenteringsfelaktigheter

AVANCERADE 3D-FUNKTIONER
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Ikon Typ av vy Förklaring

Cerebrum +
Bone Overlay

• Visar den speciella hjärnan med en omgivande vy av silhuetterad
benstruktur.

• Åtkomlig med en CT-bilduppsättning.
• Tröskling är inte tillgängligt för denna typ av vy.
• Cubic Cut och Clipping Range är tillgängligt för denna typ av vy.

OBS: Den silhuetterade benöverlagringen förblir intakt då Clipping
Range och Cubic Cut tillämpas. 

Cerebrum +
Skin Overlay

• Visar den speciella hjärnan med en omgivande vy av silhuetterad
hudstruktur.

• Åtkomlig med en MR-bilduppsättning.
• Tröskling är inte tillgängligt för denna typ av vy.
• Cubic Cut och Clipping Range är tillgängligt för denna typ av vy.

OBS: Den silhuetterade hudöverlagringen förblir intakt då Clipping
Range och Cubic Cut tillämpas. 

Bone/Vessels

• Möjliggör granskning av kärl och benstruktur i 3D.
• Åtkomlig med en CT-bilduppsättning.
• Bone-tröskling och Vessels Highlighting är tillgängligt för denna

typ av vy.
• Cubic Cut och Clipping Range är tillgängligt för denna typ av vy.

OBS: Kärlstrukturer kan framträda bristfälligt då inte data från CT
Angio eller CT Contrast används. Om detta är fallet vrider du trös-
keln för Vessel Highlighting till 0 % så att kärlen inte markeras. 

Bone/Vessels
+ Skin Over-
lay

• Utgör en silhuett av ben och hud i 3D-vyn.
• Åtkomlig med en CT-bilduppsättning.
• Bone- och Skin-tröskling samt Vessels Highlighting är tillgäng-

ligt för denna typ av vy.
• Clipping Range eller Cubic Cut är tillgängligt för denna typ av

vy.

Skin

• Visar en 3D-konstruerad bild av hudytan.
• Åtkomlig med CT, MR och andra modalitetsbilduppsättningar.
• Skin-tröskling är tillgängligt för denna typ av vy.
• Clipping Range och Cubic Cut är tillgängligt för denna typ av vy.

Digital Radio-
graphy (DRR)

• Möjliggör granskning av digitalt rekonstruerade radiografivyer in-
rättade i 3D.

• Åtkomlig med en CT-bilduppsättning.
• Tröskling är inte tillgängligt för denna typ av vy.
• Clipping Range är tillgängligt, men Cubic Cut-funktionen är inte

tillgänglig för denna typ av vy.

Vessels

• Visar endast kärlen i 3D-vyn.
• Åtkomlig med en MR-bilduppsättning.
• Vessels Highlighting är tillgängligt för denna typ av vy.
• Clipping Range och Cubic Cut är tillgängligt för denna typ av vy.

OBS: Kärlstrukturer kan framträda bristfälligt då inte data från MR
Angio eller MR Contrast används. Om så är fallet bör andra typer
(t.ex. plan) föredras. 

Avancerad 3D-granskning
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Ikon Typ av vy Förklaring

Maximum In-
tensity Pro-
jection (MIP)

• Möjliggör volymvisualisering för 3D-data som projicerar voxlarna
med maximal intensitet längs visualiseringsplanets gransknings-
riktning.

• Tillgänglig med CT, MR, PET och andra modalitetsbilduppsätt-
ningar.

• Tröskling är inte tillgängligt för denna typ av vy.
• Clipping Range är tillgängligt, men Cubic Cut-funktionen är inte

tillgänglig för denna typ av vy.
OBS: Benet måste skäras bort för att granska kärlen i CT-bilder.
Detta kan göras under Options > 3D Clipping och genom att välja
alternativet Enable Clipping Range och sedan justera den be-
gränsningsruta som finns i vyn. 

Försiktighetsuppmaningar för vytypen Avancerad 3D

Varning
Beroende på bildupplösning, kontrast och individuell patientanatomi kan kritiska
anatomiska tillstånd framträda osynliga eller maskerade i 3D-återgivningarna. 3D-återgivna
strukturer måste alltid verifieras i 2D-rekonstruktioner eller ursprungliga snitt, se mer
information på s. 96.

AVANCERADE 3D-FUNKTIONER
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5.2.2 Parallell 2D/3D-granskning

Allmän information

Den Centrala positionen i 2D-vyn visas som ett blått/gult hårkors i 2D ② i 2D-rekonstruktioner
eller snitt medan ett litet blått 3D-kors ① (med tre axlar) visas i 3D-vyn vid parallell visning (t.ex.
då ikonknappen Pan and Recenter är aktiverad eller då tangenten Ctrl trycks ned för att aktivera
liknande funktioner). För fler alternativ för vycentrering (se s. 192).

Hur man kommer till centrum av 2D-vyer

②

①

Figur 50 
Det lilla blå 3D-hårkorset ① kan kommas åt på följande sätt:

Alternativ

Välj ikonen Pan and Recenter.

Tryck ned tangenten Ctrl på tangentbordet och håll den nedtryckt.

OBS: Det lilla blå 3D-hårkorset ① förblir endast synligt medan knappen Ctrl är nedtryckt.
 

Avancerad 3D-granskning
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5.3 Avancerad 3D-tröskling
5.3.1 Översikt

Allmän information

I Advanced 3D Thresholding definieras tröskeln interaktivt med användning av justerbara
skjutreglage som finns i den 3D-återgivna vyn. För mer information om 3D Thresholding (se s.
188).

Hur man använder 3D-tröskling

I denna vy kan tröskling för Bone och Skin väljas förutom Vessels Highlighting.

Figur 51 

Steg

1.
Klicka på Windowing för att aktivera skjutreglaget för tröskeln i fönstret för
3D-granskning.
OBS: Alla tröskelalternativ finns inte tillgängliga för alla vytyper (se s. 92). 

2.

Placera muspekaren på det föredragna skjutreglaget i 3D-vyn:
• Skin-trösklingen ändrar hudens visade yta (t.ex. i vytypen Skin).
• Bone-trösklingen ändrar benets och kärlens visade yta (t.ex. i vytypen Bone/Vessels).
• Vessels Highlighting ökar/minskar andelen röd färg (t.ex. i vytypen Bone/Vessels).

3.
Håll vänster musknapp nedtryckt medan du drar skjutreglaget åt vänster för att minska el-
ler åt höger för att öka tröskeln/markeringen.
OBS: För att stänga av Vessels Highlighting (röd färg) ställer du tröskeln på 0 %. 

Varning
Den strukturbaserade analysen och kärlmarkeringen kan ge felaktiga resultat om
kärlmarkeringen är otillräcklig eller felaktig. Kärlmarkering som visas i 3D måste verifieras i
2D-vyer (axiala, frontala och sagittala rekonstruktioner).

Funktioner i 3D-tröskling

Trösklingsalternativ

Skin Justera Skin-tröskeln tills föredragen nivå hud är synlig.

AVANCERADE 3D-FUNKTIONER
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Trösklingsalternativ

Bone

Justera Bone-tröskeln tills föredragen nivå ben- och kärlyta är synlig.
OBS: Justering av Bone/Vessels justerar även den mängd kärlyta
som ska synas. 

Välj Vessels Highlighting och justera kärlens röda markering med
skjutreglaget.

Vessels Highlighting Justera Vessels Highlighting tills föredragen nivå av kärl är synlig.

OBS: Det finns ingen tröskeljustering för hjärnan i vytyperna Cerebrum, Cerebrum + Bone
Overlay och Cerebrum + Skin Overlay. 

Avancerad 3D-tröskling
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5.4 Avancerad 3D-klippning
5.4.1 Översikt

Allmän information

Standard 3D gör det möjligt att klippa ben eller hud som visas i vytypen 3D, medan Advanced
3D gör det möjligt att klippa hjärnan som visas i vytypen Cerebrum, Cerebrum + Skin Overlay
och Cerebrum + Bone Overlay. Mer information finns på Sida 92.
För Standard 3D och Advanced 3D måste kubiskt skär- och klippområde definieras i dialogrutan
Viewing Options (se Sida 183). Om du inte befinner dig i vytypen Cerebrum klipps eller skärs
inga andra skapade objekt.
OBS: För Cerebrum-vytyper visar resulterande plan från klippning rekonstruktioner från den
bilduppsättning i vilket hjärnan ursprungligen skapades, istället för den aktuella valda
bilduppsättningen. 

Figur 52 

AVANCERADE 3D-FUNKTIONER
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6 PLANERING AV
REGISTRERINGS-
PUNKTER

6.1 Inledning
6.1.1 Översikt

Allmän information

I planeringsuppgiften Registration Points kan du planera registreringspunkter för att senare
utföra markörbaserad bildfusion och följande patientregistrering med användning av ett kraniellt/
ÖNH-navigeringsprogram från Brainlab. 
Du kan lägga till punkter manuellt till valda bilduppsättningar eller utföra automatisk detektering av
markörer för att detektera registreringsmarkörer som redan finns i de scannade bilderna.

Olika typer av registreringspunkter

Du kan planera följande typer av registreringspunkter:
• Riktmärken: Anatomiska eller artificiella (t.ex. skenor, näsben, implanterade skruvar osv.)
• Munkmarkörer: Munkformade markörer som är synliga i bilduppsättningen
• Sfärmarkörer: Sfärformade markörer som är synliga i bilduppsättningen

Att placera registreringsmarkörer

För att optimera registrering av markörer/riktmärken under navigering måste du säkerställa att
markörerna är placerade på patienten enligt nedanstående riktlinjer:
• Placera inte markörerna väldigt nära varandra, utan sprid ut dem över huvudet
• Placera inte markörerna symmetriskt (placera dem t.ex. inte i rad eller i en symmetrisk form)
• Undvik områden med lös hud (för att undvika hudförflyttningar)

PLANERING AV REGISTRERINGSPUNKTER
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6.1.2 Registreringspunkternas funktioner

Huvudskärm

Figur 53 

Funktionsöversikt

Funktion Förklaring Se

Marker Type

Välj den typ av registreringspunkt som du vill planera:
Sida 103

• Riktmärke: Definiera manuellt

• Munkmarkör: Programmet använder sig av en halvautomatisk
detektionsmetod för att detektera munkformade markörer om
det finns sådana i bilduppsättningen

Sida 105

• Sphere Marker: Programmet detekterar automatiskt sfärforma-
de markörer om sådana finns i bilduppsättningen Sida 109

Auto-Detect Detektera sfärmarkörer automatiskt. Sida 109

Parameters... Definierar parametrarna för automatisk detektering av markörer
(endast tillgängligt för sfärmarkörer). Sida 107

Listruta
Innehåller en lista över registreringspunkter som du har lagt till i
bilduppsättningen. Härifrån kan du modifiera synlighet, färg och
egenskaper för registreringspunkterna.

Sida 55

New Point... Lägg till registreringspunkter manuellt i bilduppsättningen. Sida 103

Remove Ta bort registreringspunkter från bilduppsättningen. Sida 111

Position Justera registreringspunkternas positioner i bilduppsättningen. Sida 111

Inledning
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6.2 Att planera punkter
6.2.1 Lägga till riktmärken manuellt

Allmän information

I detta avsnitt beskrivs hur man manuellt lägger till nya registreringspunkter till aktuellt bildsnitt. Du
kan använda denna funktion för att definiera artificiella eller anatomiska riktmärken på patienten.

Hur man lägger till riktmärken

Steg

1. Välj Landmark i nedrullningslistan Marker Type.

2. Klicka på New Point... för att öppna dialogrutan Properties (se s. 55).

3.
Ange ett namn för punkten i fältet Name.
OBS: Om du inte namnger punkten läggs den till i listan som Landmark och numreras
sekventiellt. 

4. Klicka på fliken Select Color och välj en färg för den nya punkten.

5. Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och lägga till punkten i listan i funktionsom-
rådet.

6. Positionera punkten genom att klicka direkt på önskat område i bilden i 2D- eller 3D-vy.

Varning
Var noga med att verifiera planerade riktmärken i 2D-vyerna.

Riktmärken som visas

Det riktmärke som valts i listan visas inringat i bildvyerna.

PLANERING AV REGISTRERINGSPUNKTER
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Figur 54 

Att planera punkter
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6.2.2 Att definiera munkmarkörer

Allmän information

I detta avsnitt beskrivs hur man detekterar munkmarkörer som fästs på patienten före scanningen
och därför är synliga i bilduppsättningen.
Munkmarkörer är referensmarkörer med multimodalitet för bildledd kirurgi, t.ex. sådana som
tillverkas av ”IZI Medical Products” eller andra markörer med samma form och dimensioner.
En halvautomatisk detektionsfunktion finns tillgänglig så att då du klickar i närheten av en markörs
centrum placerar programmet punkten precis i centrum.

Hur man lägger till munkmarkörer

Steg

1. Välj Donut Marker i nedrullningslistan Marker Type. 

2. Klicka på New Point... för att öppna dialogrutan Properties (se s. 55).

3.
Ange ett namn för punkten i fältet Name.
OBS: Om du inte namnger punkten läggs den till i listan som Donut Marker och numre-
ras sekventiellt. 

4. Klicka på fliken Select Color och välj en färg för den nya punkten.

5. Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och lägga till punkten i listan i funktionsom-
rådet.

6. Klicka på munkmarkören i 2D- eller 3D-vyn. Punkten hoppar automatiskt till munkmarkö-
rens centrum.

Varning
Var noga med att verifiera planerade munkmarkörer i 2D-vyerna.

PLANERING AV REGISTRERINGSPUNKTER
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Munkmarkörer som visas

Den munkmarkör som valts i listan visas inringad i bildvyerna.

Figur 55 

Centrerade munkmarkörer

Använd de axiala, frontala och sagittala vyerna för att säkerställa att punkten är placerad i
munkmarkörens centrum.

① ②

Figur 56 

Nr Förklaring

① Exempel på en punkt centrerad i en munkmarkör i en 2D-vy

② Illustrerat exempel på en punkt centrerad i en munkmarkör

OBS: Du kan positionera munkmarkörerna manuellt (se s. 111) om du vill finjustera positionen. 

Att planera punkter
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6.2.3 Definiera detektionsparametrar för sfärmarkörer

Allmän information

Om du ska utföra automatisk markördetektion (se s. 109) för sfärmarkörer gör funktionen
Parameters det möjligt att anpassa de tröskel- och noggrannhetsvärden som krävs för
detektionen. 
Denna funktion är användbar för att t.ex. förhindra att benstrukturer med samma densitet som
sfärmarkörerna detekteras och visas som registreringspunkter i bilduppsättningen.
OBS: Knappen Parameters är endast aktiverad om du har valt Sphere Marker i
nedrullningslistan i funktionsområdet. 

Om parametrarna

Parameter Förklaring

Threshold

Bestämmer hur tydligt programmet kan urskilja sfärmarkörer på scannade
bilder av normal cell- eller benvävnad. När en lämplig tröskel har ställts in
detekteras markörerna som vita sfärer.
CT-markörer
• Densitetsinformation uttrycks i internationella Hounsfield-enheter
• Rekommenderad räckvidd är 1 200-1 800

MR-markörer
• Densitetsinformationen uttrycks i gråvärden
• Rekommenderat område beror på bilduppsättningen och scannertillver-

karen
OBS: Dessa inställningar bör endast justeras om inga sfärmarkörer kan
detekteras. 

Tolerance 

Definierar hur långt formen på en sfärmarkör kan avvika från standardvär-
det och ändå detekteras.
• En lägre tolerans detekterar objekt med sfärisk form
• En högre tolerans detekterar objekt med allt mer elliptiska former

OBS: Som standard är en medelinställning för tolerans definierad i pro-
grammet. 

PLANERING AV REGISTRERINGSPUNKTER
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Hur man definierar parametrar

Figur 57 

Steg

1. Klicka på Parameters... i funktionsområdet för att öppna dialogrutan Parameters.

2.

Justera tröskelvärdena efter behov och använd skjutreglaget Tolerance för att justera to-
leransen.
OBS: Om du definierar ett tröskelvärde blir det endast giltigt för den aktuella sessionen.
Om du vill att det definierade värdet ska vara giltigt för samtliga iPlan-sessioner ska du
avaktivera kryssrutan Initialize with estimated threshold. Om kryssrutan Initialize with esti-
mated threshold förblir aktiverad beräknar programmet värdet automatiskt nästa gång du
startar programmet. 

3. Klicka på OK för att verkställa värdena för alla bilduppsättningar i planen.

Att planera punkter
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6.2.4 Detektera sfärmarkörer automatiskt

Allmän information

I detta avsnitt beskrivs hur man automatiskt detekterar sfärmarkörer som fästs på patienten före
scanningen och därför redan är synliga i bilduppsättningen.

Detektera markörer

Steg

1. Välj Marker Type i nedrullningslistan Sphere Marker.

2. Justera detektionsparametrarna om det behövs (se s. 107).

3.
Klicka på Auto-Detect för att automatiskt detektera och visa sfärmarkörer.
Alla detekterade sfärmarkörer visas i bildvyerna och läggs till i listan i funktionsområdet
som Sphere Marker.

Varning
Var noga med att verifiera automatiskt detekterade markörer i 2D-vyerna.

Om inga sfärmarkörer detekteras

Om sfärmarkörerna inte detekteras automatiskt kan detta tyda på:
• Inga sfärmarkörer fästes på patienten före scanningen
• Detektionsparametrarna behöver justeras

OBS: Andra strukturer kan detekteras som sfärmarkörer. Därför måste du, då den automatiska
detekteringen är slutförd, granska markörerna och avlägsna eventuella markörer som detekterats
felaktigt. 

Sfärmarkörer som visas

Den sfärmarkör som valts i listan visas inringad i bildvyerna.

PLANERING AV REGISTRERINGSPUNKTER
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Figur 58 

Centrerade sfärmarkörer

Du kan använda de axiala, frontala och sagittala vyerna för att visuellt inspektera de detekterade
sfärmarkörerna.

① ②

Figur 59 

Nr Förklaring

① Exempel på en punkt centrerad i en sfärmarkör i en 2D-vy

② Illustrerat exempel på en punkt centrerad i en sfärmarkör

OBS: Du kan positionera sfärmarkörer manuellt (se s. 111), t.ex. om de inte kan detekteras
automatiskt eller är felaktigt placerade. 

Att planera punkter
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6.2.5 Övriga funktioner

Hur man placerar registreringspunkter på andra bilduppsättningar

Om du vill utföra markörbaserad bildfusion (se s. 126) måste du välja en annan bilduppsättning
och placera registreringspunkter på det sätt som tidigare beskrivits.

Steg

1.

Klicka på knappen Slice and Image Set Selection och välj önskad bildupp-
sättning i dialogrutan Set Selection.
OBS: Se till att välja ett snitt som uppvisar en liknande mängd detaljer som
den första uppsättningen, så att du enkelt kan placera den andra raden regi-
streringspunkter på liknande anatomiska strukturer. 

2. Klicka på OK för att bekräfta ditt val och stänga dialogrutan.

3. Lägg till registreringspunkter på bildsnittet (se s. 103 för riktmärken, s. 105 för munkmar-
körer och s. 107 för sfärmarkörer).

Hur man tar bort punkter

Steg

1. Välj den namngivna punkten i listan.

2. Klicka på Remove.

Hur man positionerar punkter

Steg

1. Klicka på Position.

2.
• Välj relevant punkt i bilden med muspekaren och dra punkten till erforderlig position el-

ler
• Klicka på önskad plats i bildvyn.

Hur man hittar punkter

Steg

Välj punkten i listan och klicka på ikonen med förstoringsglaset (till höger om knappen
Position).
Punkten visas nu i vyns centrum.

PLANERING AV REGISTRERINGSPUNKTER

Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0 111



Att planera punkter

112 Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0



7 BILDFUSION
7.1 Inledning
7.1.1 Översikt

Allmän information

Image Fusion gör det möjligt att slå samman två eller fler bilduppsättningar med samma eller
olika modaliteter (CT, MR, PET, SPECT). 
Då två bilduppsättningar fusioneras blir allt planerat innehåll (t.ex. objekt och banor) som
definierats i en bilduppsättning synlig i den andra bilduppsättningen.

Typer av bildfusion

Typ av fusion Förklaring

Automatisk
Fusionerar ihop bilder baserat på strukturer som är gemensamma för
båda bilduppsättningarna med hjälp av en ömsesidig informationsal-
goritm.

Referensram Bilduppsättningar som har tagits under samma bildtagningssession
fusioneras automatiskt baserat på DICOM-taggen ”Referensram”.

Manuell Gör det möjligt att manuellt justera ihop två bilduppsättningar med
hjälp av muspekaren.

Registreringspunkt Fusionerar bilder baserat på par med registreringsmarkörer som de-
finierats i bilderna.

Volymetrisk information Fusionerar bilduppsättningar baserat på identiska volymparametrar
för bilduppsättningarna.

BILDFUSION
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7.1.2 Funktioner för bildfusion

Huvudskärm

Figur 60 

Funktionsöversikt

Funktion Förklaring Se

Listruta Visar en lista över bildpar som är tillgängliga för fusion. Sida 115

New Pair... Definiera nya eller modifiera befintliga par för bildfusion. Sida 115

Reset Återställer en bildfusion så att bilduppsättningarnas positioner
återställs till de initiala positioner som definierats av scannern. Sida 121

Skjutreglage Justerar bildparens blå/bärnstensfärgade färgöverlägg. Sida 117

Coarse Utför manuell fusion med användning av stora justeringar. Sida 124

Fine Utför manuell fusion med användning av små justeringar. Sida 125

Auto Fusion Starta automatisk fusion. Sida 121

Modify ROI...
Välj det intresseområde som ska användas av algoritmen för
att uppnå bästa möjliga resultat av den automatiska bildfusio-
nen.

Sida 119

Show Fusion ROI Visar en ram i bildvyerna som visar definierat intresseområde. Sida 120

Fuse Points Aktivera bildfusion baserat på registreringspunkter. Sida 126

Alternatives Visar alternativa resultat om du har utfört fusion med registre-
ringspunkter. Sida 126

Inledning
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7.2 Att välja bilder för visning
7.2.1 Fusionspar

Allmän information

När du går till planeringsuppgiften Image Fusion visas de bildpar som är tillgängliga för fusion i
listvyn i funktionsområdet.
• Om kryssrutan till vänster om ett bildpar är markerad med blått betyder detta att bilderna redan

har fusionerats.
• Om kryssrutan till vänster om ett bildpar är markerad med grått betyder detta att en bildfusion

har utförts baserat på ”Referensram” eller ”Volymetrisk information” och därför behöver:
- Verifieras genom visuell inspektion och
- Bekräftas genom att klicka på bockmarkeringen.

OBS: Kontakta Brainlabs support om du vill ha mer information om den tekniska bakgrunden för
förvalda fusionspar. 

Hur man ändrar fusionspar

Du kan ändra de fusionspar som är valda som standard.

Figur 61 

Steg

1. Klicka på New Pair... i funktionsområdet för att öppna dialogrutan New Fusion Pair.

2. Under First Image Set väljer du den justeringsuppsättning som ska användas som
grundval för bildfusionen.

3. Under Second Image Set väljer du den bilduppsättning som ska justeras för att matcha
justeringsuppsättningen under bildfusionen.

4. Klicka på OK för att bekräfta valda bilduppsättningar.

BILDFUSION
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Tillgänglighet för fusionspar

Om kombinationen av bilduppsättningar inte är möjlig eller om de valda bilduppsättningarna redan
har fusionerats är knappen OK avaktiverad.
I detta fall kan du välja ett annat bildpar för fusion eller använda funktionen Reset för att återställa
fusionen av ett befintligt par.

Att välja bilder för visning
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7.3 Optimera bildvisningen
7.3.1 Justera bildkontrasten

Allmän information

Så här skiljer du på bilduppsättningarna:
• Den första bilduppsättningen visas i blått.
• Den andra bilden visas i bärnstensfärg.

För bättre jämförelse kan du öka ljusstyrkan på de valda bilduppsättningarna med hjälp av
skjutreglaget i funktionsområdet.

Justering av ljusstyrka

Figur 62 

Alternativ

• För att minska ljusstyrkan för den andra bilduppsättningen (bärnstensfärgad) drar du skjutreg-
laget åt vänster.

• För att minska ljusstyrkan för den första bilduppsättningen (blå) drar du skjutreglaget åt höger.

För att endast visa konturerna på en viss bilduppsättning aktiverar du lämplig kryssruta för Ed-
ges.

Exempel på fusionsvy

① ②

Figur 63 

Nr Förklaring

① Standardvisning i bärnstensfärg/blått.

② Visning med kryssrutan Edges för bärnstensfärg aktiverad.

BILDFUSION
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7.3.2 Justera fönsterinställningar för bilder

Allmän information

Du kan definiera avancerade fönsterinställningar för varje bilduppsättning separat
(bärnstensfärgad och blå). Genom att justera dessa inställningar blir det lättare att skilja mellan
bilduppsättningarna.

Hur man justerar fönsterinställningar

Figur 64 

Steg

1. Klicka på funktionen Advanced Windowing i verktygsfältet för att öppna fli-
karna Windowing Blue och Windowing Amber.

2. Justera fönsterinställningarna enligt beskrivningen på s. 194.

3. Klicka på OK för att verkställa dina inställningar på valda bilder.

Optimera bildvisningen
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7.4 Att utföra bildfusion
7.4.1 Definiera fusionsområdet

Allmän information

När du kommer till planeringsuppgiften Image Fusion kan den fusionsregion som är inställd som
standard vara lämplig i många fall.
Innan du utför en automatisk fusion (se s. 121) måste du dock undersöka intresseområdet i den
bild som används för fusionen och om nödvändigt modifiera det med hjälp av funktionen Modify
ROI... Du måste definiera ett intresseområde som är stort nog att inkludera alla relevanta
strukturer för behandlingen, samtidigt som strukturer som inte är relevanta lämnas utanför ramen. 
Programmet använder sedan det definierade området som referens för fusionen för att uppnå
bästa möjliga noggrannhet för målområdet.

Varning
Det fusionerade området inuti ramen blir mer noggrant. Dock kommer området utanför
ramen att fusioneras med mindre noggrannhet.

Hur man modifierar intresseområdet för fusionen

①

Figur 65 

Steg

1. Klicka på Modify ROI... i funktionsområdet för att öppna dialogrutan Modify ROI.

2. Klicka på knappen Adjust Fusion Region i verktygsfältet och placera musen
på ramen ① i bildvyn.

3. Justera ramen så att den omger det område som ska användas som referens för fusio-
nen.

4. Klicka på OK för att bekräfta fusionsområdet.

BILDFUSION
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Visa intresseområdet

Du kan visa det definierade intresseområdet i bildvyerna.

①

Figur 66 

Steg

Aktivera kryssrutan Show Fusion ROI i funktionsområdet.
En ram som omger det definierade intresseområdet ① visas i varje bildvy.

OBS: Intresseområdet kan endast ändras med funktionen Modify ROI...  

Att utföra bildfusion
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7.4.2 Automatisk fusion

Allmän information

När du aktiverar automatisk fusion fusionerar programmet ihop de valda bilduppsättningarna
baserat på anatomiska strukturer som är gemensamma för de båda bilduppsättningarna.
Programmet flyttar och roterar bilduppsättningen tills den passar så bra som möjligt mot
justeringsbilduppsättningen (First Image Set som du valde i dialogrutan Fusion Creation).
Likhetsmåttet är baserat på gemensam information och påverkas inte av variationer i ljusstyrka i
bildsnitten. Automatisk bildfusion är lämplig för de flesta godtyckliga kombinationer av
bildmodaliteter.

Hur man uppnår optimala resultat

De bästa fusionsresultaten uppnås genom:
• Fusionering av bilder med olika modaliteter.
• Fusionering av datauppsättningar med olika kontrast, t.ex. T1- och T2-viktade MR- bilder.

Hur man aktiverar fusionen

Steg

1. Innan du startar en automatisk fusion ska det område där du behöver den högsta fusions-
noggrannheten definieras med hjälp av funktionen Modify ROI...

2.
Klicka på Auto Fusion för att aktivera automatisk bildfusion. 
Programmet utför nu bildfusionen.

Hur man återställer en fusion

Steg

Om du har fusionerat bilder och vill återställa bilderna till det initiala koordinatsystemet från scan-
nern klickar du på Reset.

Göra om en automatisk fusion

Varning
Om resultaten av en utförd automatisk fusion är otillfredsställande ska du återgå till
funktionen Modify ROI... och se till att justera fusionsområdet för att inkludera alla
relevanta strukturer för behandlingen.
OBS: Resultaten av en automatisk funktion kan också förbättras genom att först fusionera
bilderna manuellt med användning av grovjusteringar. 
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7.4.3 Fusion med referensram

Allmän information

Om bildpar samlas in under samma session känner programmet under dataöverföringen av att
dessa bilduppsättningar delar samma koordinatsystem som genererats av scannern baserat på
DICOM-taggen ”Frame of Reference” (FoR).
Då iPlan har läst in sådana data fusioneras bilduppsättningen tillfälligt.

Känna igen bildpar med referensram

①

Figur 67 
Bildpar som har fusionerats genom referensram visas i listvyn i funktionsområdet med en
kryssruta markerad i grått ①.
Detta betyder att bilderna är justerade, men att noggrannheten inte har bekräftats. För att
använda dessa bilduppsättningar måste du bekräfta fusionen.

Hur man bekräftar en fusion med referensram

Steg

1. Verifiera fusionens noggrannhet med hjälp av förstoringsglaset i den övre vänstra bildvyn
(se s. 127).

2.
Om noggrannheten är tillräcklig klickar du på den grå bockmarkeringen för att verifiera fu-
sionen.
Bockmarkeringen visas i blått, vilket betyder att fusionen har bekräftats.

Varning
Innan du lämnar planeringsuppgiften Image Fusion måste du verifiera
referensramsfusionen. I annat fall kommer bildparen inte att visas fusionerade i följande
planeringssteg.

Att utföra bildfusion
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7.4.4 Fusion efter volymetrisk information

Allmän information

Om bildpar har identiska volymparametrar (scanningsdatum, pixelstorlek, matrisstorlek,
snittnummer, snittposition m.m.) utgår bildfusionen ifrån att dessa bilduppsättningar har tagits
under samma session och därmed delar samma koordinatsystem.
Denna typ av bildfusion är nödvändig för efterbehandlade bilder, där den ena bilduppsättningen
inte innehåller anatomiska riktmärken men har samma storlek och position som den andra
bilduppsättningen, och där information om DICOM-taggen ”Referensram” saknas.
Då iPlan har läst in sådana data fusioneras bilduppsättningarna tillfälligt. Fusionen måste därefter
bekräftas.

Att känna igen identiska volymparametrar

För att kunna känna igen att bildparen har identiska volymparametrar verifieras följande
inställningar av iPlan och dessa måste vara identiska i varje bilduppsättning:
• Scanningsdatum
• Antal snitt
• Matrisstorlek
• Pixelstorlek
• Orientering
• Snittavstånd

OBS: Volymetrisk bildfusion är endast relevant om en datauppsättning inte innehåller några
synliga anatomiska strukturer och därför måste fusioneras med andra data. I vanliga fall, när båda
bildserierna har tillräckligt med anatomiska riktmärken, finns det inga sådana restriktioner rörande
scanningsdatum, antal snitt, matris- och pixelstorlek, orientering och snittavstånd. 

Att känna igen och bekräfta volymetriska fusionspar

Hanteringen av volymetriska fusionspar är densamma som beskrevs för fusionspar med
referensram. Se s. 122 för information om hur man känner igen och bekräftar sådana fusionspar.

Varning
Innan du lämnar planeringsuppgiften Image Fusion måste du verifiera den volymetriska
fusionen. I annat fall kommer bildparen inte att visas fusionerade i följande planeringssteg.

BILDFUSION
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7.4.5 Manuell fusion

Allmän information

De manuella fusionsfunktionerna (Coarse och Fine) gör det möjligt att utföra bildfusion genom att
justera en bilduppsättning mot en annan med hjälp av muspekaren. 

Hur man fusionerar bilder med grova justeringar

②

②①

Figur 68 

Steg

1. I avdelningen Manual Fusion i funktionsområdet klickar du på Coarse.

2.

För att matcha bilderna placerar du den bärnstensfärgade bilden över den blå bilden på
följande sätt:
• För att flytta bilden uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger placerar du muspekaren i

centrum av bildvyn och drar med handsymbolen ① tills den bärnstensfärgade bilden är
korrekt positionerad.

• För att rotera bilden placerar du muspekaren i kanten av bildvyn och drar med pilhand-
symbolen ② tills den bärnstensfärgade bilden är korrekt positionerad.

Att utföra bildfusion
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Hur man utför fusion med finjusteringar

① ②

Figur 69 

Steg

1. Klicka på Fine i sektionen Manual Fusion i funktionsområdet.

2. Placera muspekaren vid kanten av bilden tills muspekaren visas i form av en pil.

3.

För att matcha bilderna placerar du den bärnstensfärgade bilden över den blå bilden på
följande sätt:
• För att flytta bilden uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger placerar du muspekaren vid

kanten av bildvyn (upptill, nedtill, på vänster eller höger sida) och klickar med pilsymbo-
len ① tills den bärnstensfärgade bilden är korrekt positionerad.

• För att rotera bilden placerar du muspekaren i kanten av bildvyns hörn och klickar med
den kurvade pilsymbolen ② tills den bärnstensfärgade bilden är korrekt positionerad.

BILDFUSION
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7.4.6 Fusion med registreringspunkter

Allmän information

Om registreringspunkter har definierats (se s. 101) kan du utföra bildfusion baserat på dessa
registreringspunkter. Registreringspunkterna kan vara anatomiska riktmärken eller MR- eller CT-
referenser.

Innan du börjar

För att använda denna funktion måste du först ställa in minst fyra motsvarande markörpar i varje
bilduppsättning som ska fusioneras enligt beskrivningen på s. 101.

Hur man aktiverar fusion med registreringspunkter

Steg

Klicka på Fuse Points.
Programmet utför en bildfusion baserad på registreringspunkterna.

Alternativ fusion med registreringspunkter

Under fusion med registreringspunkter beräknar programmet alla fusioner som är möjliga med
registreringspunkter och visar automatiskt det bästa resultatet.
Du kan visa de alternativa fusionsresultat som beräknats genom att klicka på Alternatives. 

Verifiera fusionen

Varning
Innan du lämnar planeringsuppgiften Image Fusion måste du verifiera fusionen med
registreringspunkter och korrigera den manuellt om det behövs.

Att utföra bildfusion

126 Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0



7.5 Fusionens noggrannhet
7.5.1 Verifiera fusionen

Allmän information

Då du har fusionerat bilduppsättningarna kan du använda förstoringsglasvyn för att visuellt
verifiera noggrannheten hos bildfusionen. På så sätt kan du t.ex. granska formen eller storleken
på en tumör i två bilduppsättningar samtidigt.

Varning
Då bildfusionen är slutförd måste du verifiera resultaten av fusionen för att säkerställa att
bilderna har korrelerats på korrekt sätt.

Förstoringsglasvy

①

②

Figur 70 

Nr Förklaring

① Förstoringsglaset lägger det andra (bärnstensfärgade) bilduppsättningen i en ram ovanpå
den första (blå) bilduppsättningen.

② Justeringsuppsättningen visas inuti denna ram.

Hur man verifierar fusionen

Steg

1. Placera musen på förstoringsglasramen och placera den över det område som ska verifi-
eras.

2. Verifiera fusionen genom att dra förstoringsglasområdet över viktiga anatomiska riktmär-
ken och jämföra de båda bilduppsättningarna i kanterna av ramen.

Verifiering med sammanställningsalternativ

Du kan också använda knappen Composing Options i bildvyerna för att verifiera fusionen. Se s.
76 för mer information.
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Korrigera en fusion

Om resultaten av en Automatic Fusion eller Registration Points Fusion är otillfredsställande
kan du korrigera fusionen manuellt genom att:
1. Justera bilduppsättningen med funktionerna Coarse och Fine.
2. Justera fusionsregionen (Modify ROI...).

Varning
För att lagra fusionsregionen måste du spara planen innan du avslutar Image Fusion.
Denna information sparas inte automatiskt när du växlar uppgift.

Ändra en bildfusion

Ändringar i en befintlig bildfusion kan leda till ändringar i behandlingsplanen. Var noga med att
granska behandlingsplanen innan du accepterar en ny fusion.

Fusionens noggrannhet
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8 SKAPA OBJEKT
8.1 Inledning
8.1.1 Översikt

Allmän information

I planeringsuppgiften Object Creation kan du markera strukturer av intresse i bilduppsättningen. 
Med hjälp av den här uppgiften kan du tydligt markera exempelvis en tumörs position, eller
markera andra anatomiska strukturer för bättre orientering i bilduppsättningen.

Allmänt arbetsflöde för objektskapande

Arbetsflöde

1. Lägg till ett objekt i listan i funktionsområdet (se s. 131).

2.

Välj ett objekt i listan och skapa objektet (markera strukturen) i bilduppsättningen. Följan-
de metoder finns tillgängliga för att skapa objekt:
• Manuell segmentering med hjälp av funktionen Brush (se s. 134)
• Halvautomatisk segmentering med hjälp av SmartBrush (se s. 137) eller SeedBrush

(se s. 138)
• Auto Segmentation baserat på anatomiska strukturer som ingår i en atlas som finns i

iPlan (kortex, ventriklar, talamus osv.) (se s. 140)
• Auto Segmentation med bandtröskling för att definiera strukturer som är unika för pa-

tientens anatomi (se s. 143)

3. Förbered de skapade objekten för export (se s. 162) om det behövs.

SKAPA OBJEKT
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8.1.2 Object Creation-funktioner

Huvudskärm

Figur 71 

Funktionsöversikt

Funktion Förklaring Se

Listruta En lista över objekt som du har lagt till. Härifrån kan du
modifiera synlighet, färg och egenskaper för objekten. Sida 158

New Object... Skapa ett objekt i bilduppsättningen. Sida 131

Remove Ta bort ett objekt från bilduppsättningen. Sida 161

Auto Segmentation...

Beroende på vald datauppsättning och det objekt som ska
segmenteras kan du med denna funktion antingen:
• Segmentera objekt i en definierad region med hjälp av

tröskelinställningar eller
• Aktivera automatisk segmentering baserat på den ana-

tomiska atlasen

Sida 140

Brush Size Justera penselstorleken för funktionen Brush. Sida 134

Contours Visa objekt som enbart kontur. Sida 160

Brush Skapa objekt manuellt med en pensel. Sida 134

Eraser Radera områden på markerade objekt. Sida 161

SmartBrush Skapa objekt baserat på regioner med liknande gråvär-
den. Sida 137

SmartShaper Morfa ett valt objekt manuellt. Sida 150

Auto Fill Objektet fylls automatiskt med färg. Sida 160

Interpolation Objektets form interpoleras mellan markerade snitt. Sida 134

SeedBrush... Skapa objekt baserat på regioner mer liknande gråvärden
genom att inkludera och exkludera vissa områden i bilden. Sida 138

Advanced Manipula-
tion...

Skapa nya objekt som morfats från objekt som du redan
har skapat. Sida 151

Inledning
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8.2 Lägga till objekt
8.2.1 Lägga till enstaka objekt

Allmän information

Innan du kan skapa ett objekt måste du lägga till ett objekt i listan i funktionsområdet. När du
lägger till ett enstaka objekt kan du välja en struktur som ingår i en atlasdatauppsättning som finns
i iPlan (se s. 140), eller välja en anatomisk standardstruktur.

Fliken Single Object

Figur 72 

Hur man lägger till enstaka objekt

Steg

1. Klicka på New Object... i funktionsområdet.

2.

• På fliken Single Object anger du ett namn på objektet i fältet Object Name, eller
• Välj ett objekt i listan Structure Type. Om det objekt du väljer i listan ingår i atlasda-

tauppsättningen i programmet kommer du att kunna utföra en automatisk atlasbaserad
segmentering.

OBS: Genom att ange de första bokstäverna i ett strukturnamn sorteras strukturlistan
med de bäst matchade posterna högst upp. Använd nedåtpilen på tangentbordet för att
välja strukturen. 

3.

Välj önskat avstånd mellan bildsnitten i nedrullningslistan Slice Distance. Du kan använ-
da detta för att ställa in objektets upplösning, t.ex. så att objektet får en högre upplösning
än den ursprungliga bilduppsättningen.
Det snittavstånd du väljer här kommer att motsvara den bilduppsättning där du först börjar
att markera objektet.
OBS: I allmänhet är standardinställningen för image slice distance tillräcklig (se s. 146). 
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Steg

4.

Välj objektriktning: Patient Orientation eller Original Slice Orientation.
Den objektriktning du väljer här kommer att motsvara den bilduppsättning där du först
börjar att markera objektet.
OBS: I allmänhet räcker standardinställningen för Original Slice Orientation såvida du
inte vill markera objektet i en specialdefinierad orientering. 

5. Välj en färg för objektet. Använd skjutreglaget för att justera objektets opacitet i bildvyer-
na.

6.
Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och lägga till det nya objektet i listan i funk-
tionsområdet.
Du kan nu skapa objektet i bildvyerna (se s. 134 och framåt).
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8.2.2 Lägga till flera objekt

Allmän information

Under fliken Multiple Objects kan du välja flera objekt som finns i en behandlingsmall. Du kan
t.ex. välja en kraniell behandlingsmall som innehåller de mest relevanta kraniella strukturerna.
Om du därefter utför automatisk segmentering, segmenterar iPlan strukturerna i
patientdatauppsättningen baserat på samma strukturer som finns i en atlasdatauppsättning (se s.
140).

Hur man lägger till flera objekt

Figur 73 

Steg

1. Klicka på New Object... i funktionsområdet.

2. Välj behandlingsmallen i listan Treatment Type.

3. På fliken Multiple Objects väljer du objekten från listan Objects eller klickar på Select
All för att inkludera samtliga objekt.

4.
Välj objektriktning: Patient Orientation eller Original Slice Orientation.
OBS: I allmänhet räcker standardinställningen för Original Slice Orientation såvida du
inte vill markera objektet i en specialdefinierad orientering. 

5.
Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och lägga till de nya objekten i listan i funk-
tionsområdet.
Du kan nu skapa objekten i bildvyerna (se s. 134 och framåt).

OBS: Under fliken Multiple Objects är snittavståndet i de flesta fall inställt på ett standardvärde
för bildsnittsavstånd. Endast fina strukturer, t.ex. nerver, tilldelas ett mindre snittavstånd. Du kan
granska standardvärdet för snittavstånd för enskilda strukturer under fliken Single Objects (se s.
159). 
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8.3 Skapa objekt
8.3.1 Skapa objekt med hjälp av funktionen Brush

Att förstå objektinterpolation

Om kryssrutan Interpolation i funktionsområdet är aktiverad interpoleras voxelinformation som
har tillfogats två icke-angränsande och synliga snitt med hjälp av funktionen Brush mellan de
båda snitten. 

①

②

③

Figur 74 

Nr Komponent

① Interpolerad information

② Startsnitt

③ Slutsnitt

Interpolation sker endast i den vy där du började att markera objektet. Om du växlar från t.ex. en
axiell till en sagittal vy avaktiveras interpolation.
OBS: Att skapa objekt i rekonstruerade vyer (innehållande bilder som har rekonstruerats från de
ursprungliga bildsnitten) skiljer sig från att skapa objekt i ursprungliga snitt. I rekonstruerade vyer
används interpolerade bilder, vilka kanske inte visar alla detaljer på förväntat sätt (t.ex. kan
kanterna vara suddiga). 

OBS: Interpolation fungerar bäst när det finns en överlappning mellan de markerade snitten (se s.
134). 

Hur man skapar objekt

Steg

1. Välj ett objekt i listan i funktionsområdet.

2. Klicka på Brush.

3.
Använd skjutreglaget Brush Size för att definiera storleken på penseln.
OBS: För att se den ungefärliga penselstorleken flyttar du musen till planeringsområdet. 
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Steg

4. Använd muspekaren för att markera objektet i bildsnittet.

5.

Klicka på ett annat bildsnitt och markera objektet i det andra snittet.
Programmet använder interpolation för att visa objekten i de övriga bildsnitten under vyfli-
ken samt för att skapa ett 3D-objekt i 3D-vyerna.
Små och/eller tunna objekt ska skapas med fin snittupplösning (se s. 146).

Objekt i bildvyerna

Nedanstående bild visar ett objekt ① som skapats med hjälp av funktionen Brush.

①

Figur 75 

Varning
Kontrollera under fliken Overview att det objekt som skapats med funktionen Brush är
korrekt.

Hur man använder pipetten

Pipettfunktionen ger dig möjlighet att skapa eller finjustera ett objekt med hjälp av ett definierat
intervall av gråvärden.

Steg

1. Använd skjutreglaget Brush Size för att definiera storleken på penseln.

2.
①

Klicka på pipettikonen ① för att aktivera den, och klicka sedan direkt i
vyn.
Pixelvärdena i den initiala penselcirkeln (som definierats med pen-
selns storlek) används för att definiera ett intervall med giltiga pixel-
värden som används under markeringen.

3.
Använd Brush för att skapa objektet.
När du drar Brush markeras endast de pixlar som har värden som ligger inom definierat
intervall.
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Tips för att skapa tunna objekt

Det rekommenderas att tunna och/eller små objekt skapas under fliken 4 Views eller 8 Views där
du kan markera objektet i flera på varandra följande snitt, samt granska 3D-objektet under fliken
Overview. 
Du kan därefter korrigera objektet efter behov under flikarna Overview eller 4 Views.
OBS: I allmänhet kan det hända att tunna och/eller små objekt i 3D-vyn inte visas ordentligt. 
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8.3.2 Skapa objekt med hjälp av SmartBrush

Allmän information

SmartBrush är ett bildsegmenteringsverktyg som erbjuder avancerade markeringsfunktioner för
att hjälpa dig att t.ex. särskilja frisk vävnad från tumörer. När du väljer ett område att markera fyller
programmet automatiskt i regioner med gråvärden som liknar det valda området. 
OBS: Precis som med funktionen Brush använder SmartBrush automatisk interpolation när det
skapar objekt (se s. 134). 

Hur man skapar objekt

Steg

1. Välj ett objekt i listan i funktionsområdet.

2. Klicka på SmartBrush.

3. Zooma till intresseområdet för att minska den bildinformation som används i algoritmen.

4.

Använd skjutreglaget Brush Size för att definiera storleken på penseln.
För att se den ungefärliga penselstorleken flyttar du musen till planeringsområdet.
OBS: SmartBrush fungerar mer effektivt med en mindre penselstorlek. 

5. Klicka i den region som ska markeras. Formen på objektet bestäms av den penselstorlek
som du definierade i föregående steg.

6.
Håll vänster musknapp nedtryckt och dra musen över de områden som ska segmenteras.
Vilken region som markeras beror på tröskling i bilden. Tröskelintervallet ökar med det av-
stånd du drar musen.

7. Korrigera markeringens kanter med hjälp av Brush (se s. 134) och Eraser (se s. 161) om
det behövs.

8.

Klicka i ett annat bildsnitt och använd SmartBrush för att segmentera objektet i det andra
snittet.
Programmet använder interpolation för att visa objekten i de övriga bildsnitten under vyfli-
ken samt för att skapa ett 3D-objekt i 3D-vyerna.
OBS: Små och/eller tunna objekt ska skapas med fin snittupplösning (se s. 146). 

Varning
Kontrollera under fliken Overview att det objekt som skapats med funktionen SmartBrush
är korrekt.
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8.3.3 Skapa objekt med hjälp av SeedBrush

Allmän information

SeedBrush är ett bildsegmenteringsverktyg som liksom SmartBrush segmenterar områden med
liknande gråvärden i en vald region. Då du har segmenterat ett område med användning av
SeedBrush kan du verkställa segmenteringen på ytterligare bildsnitt. 
OBS: Segmenteringsområdet i datauppsättningen begränsas till det område som visas i de
enskilda vyerna (beroende på zoomfaktorn) samt antalet visade bildvyer (t.ex. under flikarna 4
Views eller 8 Views). 

Innan du börjar

Innan du segmenterar med hjälp av SeedBrush kan det vara till hjälp att optimera
fönsterinställningarna, om gråvärdet i det område som ska segmenteras är detsamma som för
resten av den scannade bilden, eller om bilder med dålig scanningskvalitet används.

Steg

1. Öppna dialogrutan SeedBrush (se nedan) och klicka på knappen Windowing i
dialogrutan.

2. Justera bildens ljusstyrka och kontrast så att de områden du vill markera är tydligt urskilj-
bara (se s. 130).

Hur man aktiverar SeedBrush

Figur 76 

Steg

1. Välj ett objekt i listan i funktionsområdet.

2. Klicka på SeedBrush... för att öppna dialogrutan SeedBrush.
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Hur man skapar objekt

Steg

1. Klicka på Zoom och zooma in på det område som ska segmenteras.

2. Klicka på Pan and Recenter för att centrera bilden.

3.
Använd skjutreglaget Brush Size för att definiera storleken på penseln.
För att se den ungefärliga penselstorleken flyttar du musen till planeringsområdet.

4.

Klicka på Include för att markera de områden som ska ingå i segmenteringen och:
• Håll vänster musknapp nedtryckt och flytta muspekaren över det bildavsnitt som du vill

ta med eller
• Klicka på bilden på den punkten.

5.

För att markera delar som inte ska markeras klickar du på Exclude och:
• Håll vänster musknapp nedtryckt och flytta muspekaren över det bildavsnitt som du vill

utesluta eller
• Klicka på bilden på den punkten.

6.
Klicka på Apply.
Områden med liknande gråvärden som det valda området fylls automatiskt i, och det seg-
menterade objektet visas i bildvyerna.

7. Korrigera markeringens kanter med hjälp av Brush (se s. 134) och Eraser (se s. 161) om
det behövs.

OBS: Resultatet av SeedBrush kan förbättras genom att successivt ange fler ”frön” med hjälp av
ovanstående steg. 

Hur man markerar samma objekt i angränsande snitt

Steg

1. Använd knapparna Browse Slices i verktygsfältet för att välja nästa fyra
snitt.

2. Klicka på Apply för att kopiera markeringen till de visade snitten.

3. För att markera andra intresseområden upprepar du proceduren Include, Exclude och Ap-
ply som beskrivs ovan så många gånger som behövs tills önskat resultat uppnås.

Verifiera objektet

Varning
Kontrollera under fliken Overview att det objekt som skapats med funktionen SeedBrush är
korrekt.
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8.4 Skapa objekt med hjälp av automatisk
segmentering

8.4.1 Automatisk segmentering med hjälp av atlasen

Allmän information

Auto Segmentation använder en kunskapsbaserad segmenteringsmetod som identifierar organ
och andra strukturer i människokroppen genom att jämföra patientens datauppsättning med en
atlasdatauppsättning (som finns i iPlan), i vilket strukturerna redan är markerade.
Genom att använda atlasen hittar programmet motsvarigheter punkt för punkt mellan patientens
datauppsättning och atlasdatauppsättningen och överför alla markerade strukturer i atlasen till
patientdata.
Kopplingen mellan patientens datauppsättning och atlasdata är inte en fast omvandling som
känner igen skillnader i de anatomiska strukturernas form och storlek. Snarare omvandlas
atlasuppsättningen elastiskt på ett sådant sätt att likheten mellan datauppsättningarna ökar.

Förutsättningar

Auto Segmentation med hjälp av atlas kan användas om:
• Du arbetar med anatomiska MR- och/eller CT-bilder. Följande submodaliteter stöds: MR T1

med och utan kontrastmedel, samt T2-viktade MR-bilder.
• Du väljer ett eller flera objekt för segmentering som ingår i den atlas som finns i programmet

(se s. 141).
OBS: De bästa resultaten erhålls genom att använda bilder av hög kvalitet (bilder med hög
upplösning, hög vävnadskontrast och stora volymer). 

MR-bilduppsättningar: Submodalitet

För atlasbaserad Auto Segmentation av MR-bilduppsättning används olika atlaser, beroende på
bilduppsättningens submodalitet. Som standard definierar programmet automatiskt
submodaliteten under segmenteringen. Om resultaten av segmenteringen inte är tillfredsställande
kan du granska submodaliteten och om nödvändigt, välja en annan submodalitet manuellt under
fliken Plan Content (se s. 86) och upprepa Auto Segmentation.

CT-bilduppsättningar

Varning
Den atlasbaserade Auto Segmentation av CT-bilduppsättningar använder den kalibrerade
Hounsfield-skalan. Därför kan den ge dåliga resultat för okalibrerade CT-bilduppsättningar
eller modaliteter som DVT/Cone Beam/XA.

Markera tumörer

Om hjärnan innehåller en tumör rekommenderas att denna region markeras först, dvs. att du
skapar ett tumörobjekt innan du använder Auto Segmentation. Genom att först markera
tumörobjektet kommer eventuella senare automatiskt segmenterade strukturer att subtrahera
tumörregionen. Felklassificeringen av vävnad på den resulterande segmenterade strukturen
kommer att reduceras.
Om du inte markerar tumören innan du använder Auto Segmentation kommer tumören
automatiskt att ignoreras under segmenteringen. Tänk på detta om du har för avsikt att utföra en
volymetrisk analys.
OBS: Eventuella fel som inträffar under markering av en tumör kommer att spridas på
motsvarande sätt till de autosegmenterade objekten. 
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Strukturer i atlasen

Följande strukturer ingår i den atlas som medföljer programmet. Tillgängligheten till strukturerna
beror på vald behandlingsmall (se s. 133).

Strukturer i MR-atlasen Strukturer i CT-atlasen

Brain (Hjärnan):
Cerebrum (Storhjärnan)
Gray matter (Grå substans)
White matter (Vit substans)
Cerebellum (Lillhjärnan)
Brainstem (Hjärnstammen)
• Medulla oblongata

Hypothalamus
• Pineal gland (Tallkottkörteln)
• Pituitary gland (Hypofysen)

Ventricles (Ventriklar)
CSF (CSV)
Cranial cavity (Kraniella håligheten)
Hippocampus, left (vänster); Hippocampus,
right (höger)
Thalamus, left (vänster); Thalamus, right
(höger)
Caudatus, left (vänster); Caudatus, right
(höger)
Putamen, left (vänster); Putamen, right (hö-
ger)
Capsula interna, left (vänster); Capsula in-
terna, right (höger)
Eye, left; Eye, right (Öga, vänster; Öga, hö-
ger)
Optic apparatus (Synapparaten):
• Optic nerve, left; Optic nerve, right (Syn-

nerv, vänster; Synnerv, höger)
• Chiasm (Chiasma)
• Optic tract, left; Optic tract, right (Synba-

na, vänster; Synbana, höger)
Lens, left; Lens, right (Lins, vänster; Lins,
höger)
Cochlea, left (vänster); Cochlea, right (hö-
ger)
Inner ear, left; Inner ear, right (Inneröra,
vänster; Inneröra, höger)

Carotis int. ROI, left (Carotis int. ROI, vänster)
Carotis int. ROI, right (Carotis int. ROI, höger)
Ethmoid bone (Silbenet)
Frontal bone (Frontalbenet)
Mandible (Underkäke)
Mandible Body, Left (Underkäke kropp, vänster)
Mandible Body, Right (Underkäke kropp, höger)
Ramus Mandible, Left (Ramus mandibulae, väns-
ter)
Ramus Mandible, Right (Ramus mandibulae, hö-
ger)
Maxilla (Överkäke)
Maxilla, Left (Överkäke, vänster)
Maxilla, Right (Överkäke, höger)
Le Fort I Template (Le Fort I mall)
Le Fort I Template, Left (Le Fort I mall, vänster)
Le Fort I Template, Right (Le Fort I mall, höger)
Le Fort III Template (Le Fort III mall)
Le Fort III-I Template (Le Fort III-I mall)
Nasal bone (Näsben)
Occipital bone (Occipitalben)
Orbit, left (Orbita, vänster)
Orbit, right (Orbita, höger)
Orbital Cavity, Left (Orbitalhålan, vänster)
Orbital Cavity, Right (Orbitalhålan, höger)
Parietal bone, left (Hjässben, vänster)
Parietal bone, right (Hjässben, höger)
Sphenoid bone (Kilbenet)
Temporal bone, left (Tinningben, vänster)
Temporal bone, right (Tinningben, höger)
Zygomatic bone, left (Okben, vänster)
Zygomatic bone, right (Okben, höger)
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Hur man tillämpar och verifierar segmentering

Figur 77 

Steg

1. Välj ett atlasobjekt i listan i funktionsområdet.

2.
Klicka på Auto Segmentation... för att öppna dialogrutan Auto Segmentation (visas
ovan).
Programmet aktiverar den automatiska segmenteringen och spårar förloppet.

3. Så snart processen är klar ska du verifiera att samtliga objekt har segmenterats korrekt i
bildvyerna.

4. Klicka på OK för att bekräfta segmenteringen och stänga dialogrutan Auto Segmenta-
tion. De segmenterade objekten visas nu i samtliga bildvyer i planeringsområdet.

Varning
Segmentering med atlasbaserad segmentering kanske inte hittar den korrekta formen på
en viss struktur. Av detta skäl måste samtliga objekt som har segmenterats automatiskt
verifieras av användaren.
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8.4.2 Automatisk segmentering med bandtröskling (med användning av ett
intresseområde)

Allmän information

Funktionen Auto Segmentation kan också användas för att definiera strukturer som är unika för
patientens anatomi och som lätt kan urskiljas i den valda bilduppsättningen. Denna
segmenteringsprocess kan utföras för objekt som inte ingår i atlasen. 

Dialogrutan Band Thresholding

Figur 78 

Hur man tillämpar bandtröskling

Steg

1. Välj ett objekt som inte finns i atlasen i listan i funktionsområdet.

2. Klicka på Auto Segmentation... för att öppna dialogrutan Band Thresholding.

3.

Du kan nu definiera ett tredimensionellt intresseområde (ROI) i bildvyn för att justera bild-
kontrasten i detta område.
För att definiera ROI-formen väljer du ROI Box eller ROI Ellipsoid i nedrullningslistan
Mask.

4. Använd muspekaren för att placera ramen i axial, frontal eller sagittal vy för att omge den
region som ska segmenteras.

5.

I nedrullningslistan Maximal Fragment Number väljer du det antal fragment som ska de-
tekteras och segmenteras. Om du till exempel väljer ett fragment så kommer det största
anslutna området att segmenteras.
Förhandsgranskningen tar inte hänsyn till det valda antalet fragment. Då du har bekräftat
inställningarna med OK övervägs antalet fragment i beräkningen.
OBS: Maximal Fragment Number kan användas för att eliminera små artefakter i trösk-
lade objekt och minska minnesanvändningen. 

6.

Definiera gråvärdena i vyn över kartläggningsfunktionen (till höger nedtill) genom att:
• Ange värden för Right och Left direkt i fälten eller
• Använd muspekaren för att justera skjutreglagen för vänster värde och/eller höger vär-

de tills önskade värden visas i motsvarande fält.
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Steg

7. För att definiera fönsterinställningarna mer noggrant aktiverar du kryssrutan Zoom för att
zooma in området mellan vänster och höger tröskel.

8.
Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och aktivera segmenteringen.
De segmenterade objekten visas nu i samtliga bildvyer i planeringsområdet.

Exempel: Hur man utför kärlsegmentering

Vissa objekt tilldelas standardtrösklar för segmentering, vilket gäller för kärlsegmentering. För MR-
bilder används ett minsta värde på 1 433 och ett största värde på 2 252.

Figur 79 

Steg

1. Välj ROI Ellipsoid i nedrullningslistan Mask. Se till att intresseområdet (ROI) innehåller
de kärl som du avser segmentera.

2. Verifiera att standardtröskelvärdena markerar kärlen. Justera annars värdena manuellt.

3. Välj lämpligt Maximal Fragment Number, beroende på längd och bredd på de kärl du vill
segmentera.

4. Klicka på OK.

Varning
Alla kärl som har segmenterats automatiskt måste verifieras av användaren.
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8.4.3 Automatisk segmentering med bandtröskling (med användning av ett
maskobjekt)

Allmän information

I dialogrutan Band Thresholding kan du också utföra segmentering i ett område som definierats
med ett maskobjekt (ett annat segmenterat objekt).
Du måste först skapa ett maskobjekt som definierar området för segmenteringen. Därefter kan du
segmentera ett nytt objekt i denna definierade region.

Hur man lägger till objekt

Steg

1.
Använd funktionen New Object... för att lägga till ett objekt (med hjälp av fliken Single
Object) i listan i funktionsområdet.
Detta är maskobjektet.

2.
För att i stora drag definiera det område som ska segmenteras väljer du objektet i listan i
funktionsområdet och utför segmenteringen med hjälp av funktionerna Brush (se s. 134)
eller SmartShaper (se s. 150).

3. Använd funktionen New Object... för att lägga till ytterligare ett tomt objekt i listan i funk-
tionsområdet.

Hur man aktiverar bandtröskling

Steg

1. Välj det tomma objekt du just har lagt till i funktionsområdet och klicka på Auto Segmen-
tation... för att öppna dialogrutan Band Thresholding.

2. Välj det maskobjekt du skapat i nedrullningslistan Mask.

3.

Definiera gråvärdena i vyn över kartläggningsfunktionen (till höger nedtill) genom att:
• Ange värden för Right och Left direkt i fälten eller
• Använd muspekaren för att justera skjutreglagen för vänster värde och/eller höger vär-

de tills önskade värden visas i motsvarande fält.

4. För att definiera fönsterinställningarna mer noggrant aktiverar du kryssrutan Zoom för att
zooma in området mellan vänster och höger tröskel.

5.
Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och aktivera segmenteringen.
De segmenterade objekten visas nu i samtliga bildvyer i planeringsområdet.

Verifiera segmenteringen

Varning
Segmentering med hjälp av bandtröskling kanske inte hittar den korrekta formen på en viss
struktur. Av detta skäl måste samtliga objekt som har segmenterats automatiskt verifieras
av användaren.

SKAPA OBJEKT

Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0 145



8.5 Skapa högupplösta objekt
8.5.1 Översikt

Allmän information

iPlan ger dig möjlighet att skapa objekt med högre upplösning än upplösningen på den valda
bilduppsättningen (dvs. så att objektets snittavstånd är finare än bildsnittavståndet). Detta
underlättar markering av konturerna på små och/eller tunna objekt, särskilt i rekonstruktionsvyer
som är vinkelräta mot de ursprungliga bildsnitten.
Att skapa högupplösta objekt kan vara användbart för exempelvis:
• Noggrann stereotaktisk planering som kräver att objekten skapas i rekonstruktionsvyerna
• Volymetrisk analys där noggrann jämförelse av olika objekt är viktigt (se s. 148)
• Strålnings-/neurokirurgi där en exakt kontur av det kliniska målet i förhållande till riskorganen

erfordras

Hur man skapar högupplösta objekt

Du måste först definiera vissa inställningar under fliken Single Object som öppnas när du klickar
på New Object... i funktionsområdet. Dessa inställningar beskrivs på följande sidor.
Då du har definierat inställningarna kan du skapa ett objekt med användning av tidigare beskrivna
funktioner (Brush, SmartBrush, Auto Segmentation osv.).

Skärmlayout

①
②

Figur 80 
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Definiera inställningar för högupplösta objekt

Nr Inställning Förklaring

① Slice Di-
stance

Välj önskat avstånd mellan objektsnitten (t.ex. 1 mm, 2 mm). Du kan använ-
da detta för att ställa in objektets upplösning, så att objektet får en högre
upplösning än avståndet i den ursprungliga bilduppsättningen.
OBS: Det valda värdet är ungefärligt. Programmet väljer det närmaste vär-
de som delar in det ursprungliga bildsnittsavståndet i jämnt fördelade under-
snitt. Resulterande snittavstånd skiljer sig inte mer än en faktor på 1,7 från
det valda. Dessutom gäller, att om snittavståndet i bilduppsättningen varie-
rar över bildsnitten, så kommer även objektets snittavstånd att variera. I det-
ta fall visas intervallet (minsta och största värden) av snittavstånd. 

OBS: Se fliken Plan Content för att se bilduppsättningarnas värden för
snittavstånd. 

② Object ali-
gned to 

Välj mellan följande alternativ:
• Patient Orientation: Objektets snitt kommer att riktas in så att de är pa-

rallella med patientens anatomiska standardaxlar. Detta gör det möjligt att
skapa konturerna på verkliga axiala, frontala och sagittala snitt. Detta gäl-
ler även för bilduppsättningar som scannats med gantrylutning eller bild-
uppsättningar där koordinatsystemet tidigare har definierats genom lokali-
sering eller bildfusion. Specialorienteringar respekteras på samma sätt. 

• Original Slice Orientation: Objektets snitt kommer att riktas in mot bild-
snitten, utom för extra undersnitt som infogats beroende på valt snittav-
stånd (se ovan). Objekt med den ursprungliga snittorienteringen gör det
möjligt att markera och granska strukturer i de ursprungliga bildsnitten
som tagits med scannern (så länge motsvarande vyorientering används),
oavsett faktisk snittorientering. 

OBS: Patient- och snittorienteringen kan vara densamma eller olika, be-
roende på situationen (se s. 147). 

OBS: Det snittavstånd och den objektriktning du väljer i dialogrutan kommer att motsvara den
bilduppsättning där du först börjar markera objektet. 

Objekt och orientering

De ursprungliga bildsnitten riktas inte in mot patientorienteringen i följande fall om
bilduppsättningen var:
• Scannad med gantrylutning
• Fusionerad med en annan bilduppsättning
• Lokaliserad
• Tilldelad en anpassad orientering (se s. 57)

OBS: Om objektet inte är inriktat mot patient- eller den ursprungliga snittorienteringen visas
motsvarande inriktning i avsnittet Align object to i dialogrutan Properties. Detta kan vara fallet
för objekt som skapats utanför uppgiften Object Creation eller om bilduppsättningens orientering
har justerats efter att objektets skapades. 
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Jämföra objekt

De beräknade värdena för ett objekt, t.ex. volym (visas under fliken Plan Content nedan) baseras
på objektets upplösning.

Figur 81 
Om du vill jämföra statistik för liknande objekt som skapats i två olika bilduppsättningar ska
inställningarna för objektens upplösning (snittavstånd och objektorientering) vara desamma för
båda objekten. I annat fall kommer de visade värdena inte att vara lämpliga för jämförelse.

Ändra snittavstånd

Varning
Om du ändrar snittavståndet för ett objekt som redan har skapats (genom att öppna
dialogrutan Properties, se s. 158) kommer objektet att samplas om till ett nytt snittavstånd.
Detta kan leda till att objektets form och/eller volym förändras. Inspektera objektet
noggrant efter att eventuella ändringar gjorts.

Skapa högupplösta objekt
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8.5.2 Verifiera högupplösta objekt

Allmän information

Om du har skapat ett högupplöst objekt kan du granska objektet i bildvyerna Fine, som har ett
snittavstånd som är jämförbart med snittavståndet i det valda objektet. På så sätt kan du bläddra
genom bildsnitt som ligger närmare varandra (dvs. med högre upplösning) än i standardvyerna.
Vyerna Fine är endast effektiva om objektets snittavstånd är mindre än snittavståndet i
bilduppsättningens ursprungliga avstånd.
OBS: Verifiera de högupplösta objektens korrekthet under fliken Overview. 

Hur man granskar objekt i läget Fine

Steg

1. Välj det objekt du vill granska.

2. Klicka på knappen View Orientation under fliken 4 Views eller 8 Views för att
visa orienteringsalternativen.

3.
Välj orientering Axial Fine, Coronal Fine eller Sagittal
Fine. 
Vyn uppdateras i enlighet med detta.

4. Bläddra genom bilduppsättningen för att granska objektet i varje snitt.

OBS: Snittavståndet i bildvyerna Fine motsvarar snittavståndet för det valda objektet. Om du
väljer ett annat objekt baseras vyn Fine på det nyligen valda objektet. Vyerna Fine är märkta som
sådana i varje vys övre högra hörn. 

OBS: Detaljer i objektet som är synliga i läget Fine är kanske inte synliga i standardvyerna. Tänk
på detta då du granskar högupplösta objekt. 
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8.6 Korrigera objekt
8.6.1 Modifiera objekt med hjälp av SmartShaper

Allmän information

SmartShaper gör det möjligt att manuellt morfa eller ompositionera ett redan skapat objekt.

Vad är SmartShaper?

SmartShaper är ett avancerat verktyg för deformation av anatomiska objekt i tre dimensioner i
patientanatomin. Liknande atlasbaserad segmentering, som anpassar en atlasdatauppsättning att
passa patientdatauppsättningen, lägger SmartShaper ett raster med osynliga kontrollpunkter
över det objekt som ska anpassas. Rastret med kontrollpunkter justeras sedan automatiskt med
användning av elastisk deformation.

Hur man använder SmartShaper

Du kan interaktivt trycka på eller dra i kontrollpunkterna genom att flytta den justerbara penseln
över objektområdet. När rastret deformeras så gör även motsvarande objekt det, eftersom det är
anslutet till rastret i alla tre dimensionerna (axialt, frontalt, sagittalt).
Du kan också använda SmartShaper utanför objektet genom att dra. Detta fungerar genom att
penseln deformerar det utrymme där objektet är inbäddat. En enkel jämförelse kan göras med en
bild som är målad på en ballong. Om man trycker på eller drar i ballongen så kläms bilden på
ballongen ihop eller tänjs ut på motsvarande sätt.
OBS: SmartShaper är endast avsett för smärre korrigeringar i kantområdena. 

Hur man använder SmartShaper

Steg

1. Välj ett objekt i listan i funktionsområdet och klicka på SmartShaper.

2.

• Aktivera kryssrutan Contours för att visa objekten ifråga som konturer.
• Justera formningsverktygets diameter med hjälp av skjutreglaget Brush Size. En dia-

meter större än 3 mm rekommenderas.
- Om du använder en mindre penselstorlek ökar antalet rasterpunkter som beräknas,

vilket ökar känsligheten.
- Om du använder en större pensel blir justeringarna grövre.

OBS: SmartShaper kanske inte fungerar på avsett sätt vid mindre penselstorlekar. Det är
bättre att göra små förändringar genom att använda Brush och Eraser lokalt. 

3. För att justera objektets form för du muspekaren över objektet
för att justera dess yttre kontur.

Varning
Kontrollera under fliken Overview att det objekt som modifierats med funktionen
SmartShaper är korrekt.

Korrigera objekt
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8.7 Avancerad objektmanipulering
8.7.1 Åtkomst

Så här kommer du till de avancerade funktionerna

Steg

1. Klicka på Advanced Manipulation... i funktionsområdet.

2.

Välj mellan följande flikar, beroende på vilken typ av objektmanipulation du vill utföra:
• Scaling (se s. 152)
• Logical Operations (se s. 154)
• Splitting (se s. 156)

OBS: Att öka ett objekts upplösning innan avancerad manipulering utförs kan minska
informationsförlusten. 

Verifiera objekt

Varning
Alla objekt som har justerats med funktionerna Advanced Manipulation... måste verifieras
av användaren.
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8.7.2 Skalning av objekt

Allmän information

I dialogrutan Scaling kan du:
• Proportionellt förstora eller förminska objekt som du redan har skapat och generera ett nytt

objekt från det morfade objektet
• Skapa ett ”vägg”-objekt som genereras i förhållande till ett källobjekt som du redan har skapat

Dialogrutan Scaling

②

③

①

Figur 82 

Nr Förklaring

① Lista över källobjekt

② Valt källobjekt från vilket det skalade objektet ska skapas

③ Förhandsgranskning av det skalade objektet baserat på den objektmanipulering som ut-
förts

OBS: Vilka alternativ som finns tillgängliga i dialogrutan Scaling varierar beroende på om du
krymper eller förstorar objekt, eller skapar ett väggobjekt. 

Hur man förstorar eller krymper objekt

Steg

1. Välj Enlarge Object eller Shrink Object från avdelningen Choose Operation and Sour-
ce Object i dialogrutan Scaling. 

2. Välj det objekt du vill skala i listan över källobjekt.

Avancerad objektmanipulering
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Steg

3.

I avsnittet Adjust Parameters definierar du de dimensioner i millimeter med vilka objektet
ska öka eller minska i storlek.
Som standard justeras storleken på objektet proportionellt i vänster-höger, anterior-po-
sterior och huvud-fot riktning. För att avaktivera denna inställning klickar du på kryssrutan
proportionalför motsvarande orientering.
OBS: Om du definierar värden i parameterfälten som varierar mycket från varandra och
använder funktionen Shrink, kan det hända att resulterande objekt inte ser ut på förväntat
sätt. Objektet kommer emellertid fortfarande att vara korrekt. 

4.

Definiera ett namn på det skalade objektet i fältet Object Name. Du kan också välja en
fördefinierad struktur i listan Structure Type.
OBS: Som standard namnges det nya objektet efter namnet på källobjektet och vald åt-
gärd. 

5. Klicka på önskad färg för objektet.

6. För att förhandsgranska resultatet av skalningsåtgärden klickar du på förhandsgransk-
ningsvyerna som finns till höger om fliksidan.

7. Klicka på Generate för att skapa det skalade objektet.

8.
Klicka på Close för att bekräfta dina inställningar och stänga denna dialogruta.
Det skalade objektet visas nu i listvyn i funktionsområdet.

Hur man skapar ett väggobjekt

Steg

1. Välj Create Wall i avsnittet Choose Operation and Source Object i dialogrutan Scaling.

2.

Välj mellan följande alternativ:
• Klicka på Exterior för att visa väggobjektet utanför källobjektet.
• Klicka på Centered för att visa källobjektets gränser i mitten av det nya väggobjektet.
• Klicka på Interior för att visa väggobjektet inuti källobjektet.

3. I listan över källobjekt väljer du det objekt från vilket du vill skapa ett väggobjekt.

4. Definiera dimensionerna i millimeter för väggobjektet i avdelningen Adjust Parameters.

5.
Definiera ett namn för väggobjektet i fältet Object Name. Du kan också välja en fördefini-
erad struktur i listan Structure Type.
OBS: Som standard namnges det nya objektet efter namnet på källobjektet. 

6. Klicka på önskad färg för objektet.

7. För att förhandsgranska resultatet av skalningsåtgärden klickar du på förhandsgransk-
ningsvyerna som finns till höger om fliksidan.

8. Klicka på Generate för att skapa väggobjektet.

9.
Klicka på Close för att bekräfta dina inställningar och stänga denna dialogruta.
Väggobjektet visas nu i listvyn i funktionsområdet.
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Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0 153



8.7.3 Slå samman objekt

Allmän information

I dialogrutan Logical Operations kan du slå samman två objekt och skapa ett nytt objekt från de
sammanslagna objekten.

Dialogrutan Logical Operations

①

②

Figur 83 

Nr Förklaring

① Valda källobjekt, från vilka det nya objektet ska skapas

② Förhandsgranskning av det nya objektet baserat på hur de båda källobjekten har slagits
samman

Hur man slår samman objekt

Steg

1. Välj de båda objekt på vilka det nya objektet ska baseras i fälten First Operand och Se-
cond Operand.

2.

Välj önskad åtgärd bland följande alternativ:
• Klicka på Union för att skapa ett nytt objekt från två sammanslagna objekt.
• Klicka på Intersection för att skapa ett nytt objekt från skärningspunkten mellan två ob-

jekt.
• Klicka på Subtraction för att skapa ett nytt objekt som blir resultatet av att det andra

objektet (Second Operand) subtraheras från det första objektet (First Operand).

3.
Definiera ett namn för det nya objektet i fältet Object Name. Du kan också välja en förde-
finierad struktur i listan Structure Type.
OBS: Som standard namnges det nya objektet efter vald åtgärd. 

4. Klicka på önskad färg för objektet.

5. För att förhandsgranska resultatet av sammanslagningsåtgärden klickar du på förhands-
granskningsvyerna som finns till höger om fliksidan.

6. Klicka på Generate för att skapa det nya objektet.

Avancerad objektmanipulering

154 Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0



Steg

7.
Klicka på Close för att bekräfta dina inställningar och stänga denna dialogruta.
Det nya objektet visas nu i listvyn i funktionsområdet.

OBS: Resultat av Union, Intersection och Subtraction kan skilja sig från objektets ursprungliga
form om de segmenteras i olika snittuppsättningar och/eller med olika upplösningar. 
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8.7.4 Dela objekt

Allmän information

I dialogrutan Splitting kan du dela ett objekt som du har skapat i två delar. 

Dialogrutan Splitting

Figur 84 

Hur man delar objekt

Steg

1. Välj det objekt som ska delas i listan Source Object.

2.

Välj önskad delningsorientering för skärningsplanet:
• Klicka på Min Area för att fritt definiera delningsorienteringen så att genomskärningen

hålls till ett minimum
• Klicka på Axial, Coronal eller Sagittal för att dela objektet i enlighet med definierad ori-

entering

3.

Klicka på knappen Object Splitter i verktygsfältet under fliken Splitting.

4. Klicka på önskad vy på fliksidan.

5.

Dra den gröna rutan med användning av muspekaren för att justera skärningsplanet
längs vald orientering.
Det är även möjligt att luta planet genom att flytta muspekaren ovanför eller nedanför den
gröna rutan.

Avancerad objektmanipulering
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Steg

6. Verifiera i vyerna att objektet delats på korrekt sätt.

Hur man genererar delade objekt

Då du är säker på att objektet har delats på korrekt sätt kan du generera de två nya objekt som
indikeras av de blå och bärnstensfärgade rutorna:

Steg

1. Definiera ett namn för det första objektet i fältet Object Name.

2. Klicka på önskad färg för objektet.

3.
Klicka på Generate Blue eller Generate Amber, beroende på vilket objekt du vill genere-
ra.
Detta objekt visas nu i listan Source Object.

4. Upprepa steg 1-3 för det andra objektet.

5.
Klicka på Close för att bekräfta dina inställningar och stänga denna dialogruta.
De nya objekten visas nu i listvyn i funktionsområdet.
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8.8 Objektegenskaper
8.8.1 Översikt

Allmän information

Varje objekt består av olika egenskaper som du definierade när du skapade objektet, t.ex. färg,
namn, typ av struktur osv. Då du har skapat ett objekt kan du granska och justera vissa
egenskaper om det behövs i relevant dialogruta Properties. Andra egenskaper (t.ex. objektvolym)
kan granskas under fliken Plan Content.
OBS: Vissa objekt (t.ex. Cerebrum) har särskilda visualiseringsalternativ om du kör Advanced
3D (se s. 91). 

Hur man kommer till objektegenskaper

För att öppna dialogrutan Properties klickar du på egenskapsikonen bredvid objektet i listan i
funktionsområdet.

Dialogrutan Properties

Figur 85 
Följande information visas:
• Typ av struktur (t.ex. från atlasen).
• Objektets namn.
• Objektets snittavstånd och riktning: Dessa inställningar kan användas för att skapa

högupplösta objekt när en mer noggrann markering krävs.
• Objektets färg och opacitet.
• Knappen Prepare for Export... för att definiera vissa inställningar för objektexport (se s. 162).

Dessa inställningar beskrivs i detalj från och med s. 131.

Objektegenskaper
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Objektegenskaper under fliken Plan Content

①

②

Figur 86 
Genom att välja ett objekt på vänster sida i dialogrutan ① visas dess egenskaper på höger sida i
dialogrutan ②.
Följande information visas:
• Objektets namn
• Den bilduppsättning som objektet har skapats i
• Objektets volym
• Objektets snittavstånd
• Objektets pixelstorlek
• Volymetrisk mätinformation: Här kan du välja en annan bilduppsättning för att granska

volymetriska mätvärden för objektet baserat på den bilduppsättningen
• Knappen Copy to Clipboard längst ner under fliken Plan Content: Gör det möjligt att kopiera

objektdata till Windows-klippbordet, t.ex. för överföring till en extern fil

Objekts form och volym

Varning
Värdet Volume beräknas av iPlan baserat på bildkvalitet, bildupplösning, snittjocklek osv.,
och kan skilja sig från det markerade objektets faktiska volym. 
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8.9 Övriga funktioner
8.9.1 Övriga alternativ för att skapa objekt

Hur man använder funktionen Auto Fill

Alternativ

För att automatiskt fylla i ett utrymme du omsluter, t.ex. genom
att skapa en cirkel med användning av funktionerna Brush,
SmartBrush eller SeedBrush ska du aktivera kryssrutan Auto
Fill.

För att visa det inneslutna området markerat enligt penselstorle-
ken ska du avaktivera kryssrutan Auto Fill.

Hur man använder funktionen Contours

Alternativ

För att visa både verktyget Brush/Eraser och eventuella ska-
pade objekt som konturer aktiverar du kryssrutan Contours.

För att visa verktyget Brush/Eraser och eventuella skapade
objekt fyllda med vald färg avaktiverar du kryssrutan Con-
tours.

OBS: Denna funktion finns tillgänglig när du använder Brush, Eraser, SmartBrush och
SeedBrush. 

Övriga funktioner
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Hur man raderar objekt

Med funktionen Eraser kan du manuellt ta bort information från skapade objekt.

Steg

1. Klicka på Eraser. 

2.

①

Klicka på bilden och flytta muspekaren medan du håller
vänster musknapp intryckt, tills det önskade området har
raderats ①.

Hur man tar bort objekt

Steg

1. Välj objektet i listan.

2. Klicka på Remove.
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8.10 Förbereda objekt för export
8.10.1 Förbereda objekt

Allmän information

Då du har slutfört objektplaneringen kan du förbereda samtliga objekt för export. Detta är
användbart vid export av objekt för navigering eller för användning med t.ex. iPlan RT Image.
Detta steg krävs om:
• Objektet inte har standardsnittavstånd och/eller ursprunglig snittorientering
• Du har för avsikt att välja en annan bilduppsättning i vilken objektet ska exporteras

Hur man förbereder objekt för export

Steg

1. Klicka på egenskapsikonen bredvid objektet i listan i funktionsområdet.

2.

Klicka på Prepare for Export... i dialogrutan Properties för att öppna dialogrutan Export
Prep.

3.

Välj de objekt du vill exportera till vald bilduppsättning.
OBS: Denna ikon betyder att motsvarande objekt har en liten volym och att objektets form
kan komma att ändras avsevärt under exporten. 

4. Välj den bilduppsättning du vill exportera.

5. Klicka på OK för att bekräfta ditt val.

Verifiera objekt

Varning
Då du har bekräftat ditt val med OK samplas objektet om till den ursprungliga
snittorienteringen. Detta kan leda till att objektets volym och/eller form förändras.
Inspektera objektet noggrant i bildvyerna.

Förbereda objekt för export
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9 AVANCERAD
OBJEKTPLANERING

9.1 Inledning
9.1.1 Översikt

Allmän information

Advanced Object Planning gör det möjligt att välja ett objekt som segmenterats med
planeringsuppgiften Object Creation och t.ex. spegla objektet från ena sidan av patientens
anatomi till den sida som ska behandlas.
Du kan därefter finjustera det speglade objektets position i bildvyerna.

AVANCERAD OBJEKTPLANERING
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9.1.2 Funktioner för avancerad objektplanering

Huvudskärm

Figur 87 

Funktionsöversikt

Funktion Förklaring Se

Listruta

Innehåller en lista med objekt som skapats med hjälp av Ob-
ject Creation samt objekt som du lägger till i denna planer-
ingsuppgift. Härifrån kan du modifiera synlighet, färg och
egenskaper för objekten.

Sida 55

Mirror Skapa en spegelbild av ett objekt som segmenterats med
hjälp av Object Creation. Sida 165

Remove Ta bort ett objekt från bilduppsättningen. Sida 169

Coarse Positionera ett objekt i bilduppsättningen med hjälp av stora
justeringar. Sida 167

Fine Positionera ett objekt i bilduppsättningen med hjälp av små ju-
steringar. Sida 167

Position
Ställ in positionen för en punkt runt vilken objektet kan rote-
ras. För att lokalisera centrum för ett objekts rotationspunkt
kan du använda ikonen förstoringsglaset.

Sida 168

Reset Återställ positionen för en rotationspunkt. Sida 168

Bone in 3D Visa en benyta i 3D-vyn. (Ej tillgängligt för avancerade 3D-vi-
sualiseringar.) Sida 169

Show grid Visa ett rutnät i vyerna för mätning av objekt. Sida 169

Inledning
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9.2 Planering av objekt
9.2.1 Spegla objekt

Allmän information

Funktionen Mirror kan användas för att spegla ett objekt som segmenterats under Object
Creation till motsvarande position i bilduppsättningen på den sida som ska behandlas.

Innan du börjar

För att säkerställa att ett segmenterat objekt speglas symmetriskt på behandlingssidan använder
programmet medianplanet som referensplan. Innan du speglar objekt måste du se till att bilden är
korrekt inriktad i vyn. Om det behövs kan du justera om bilden i planeringsuppgiften View and
Adjustment (se s. 67).

Hur man speglar ett objekt

Steg

1. Välj det objekt som ska speglas från listan över objekt i området Objects.

2.
Klicka på Mirror.
Det speglade objektet läggs till i listan i området Objects och positioneras automatiskt i
bilduppsättningen så att det blir en spegelbild av det ursprungliga objektet.

Visning i bildvyerna

① ②

Figur 88 

Nr Förklaring

① Ursprungligt objekt

② Speglat objekt
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Inspektera objekt

Varning
Spegling av ett segmenterat objekt kan leda till att objektvoxlarna i data samplas om. Detta
kan leda till förlust av voxelinformation, vilket kan leda till en form eller volym som skiljer
sig från det ursprungliga objektet. Se till att noggrant inspektera kopierade eller speglade
objekt.

Planering av objekt
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9.2.2 Positionera objekt

Hur man flyttar ett objekt med grovjusteringar

① ②

Figur 89 

Steg

1.
Välj ett objekt i listan i området Objects (alla objekt kan ompositioneras).
Ett blått hårkors som representerar objektets rotationscentrum visas på motsvarande ob-
jekt.

2. Klicka på Coarse. 

3.
För att flytta objektet uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger placerar du muspekaren nära
rotationscentrum tills musmarkören visas som en hand och drar objektet till erforderlig po-
sition ①.

4.
För att rotera objektet runt dess rotationscentrum placerar du muspekaren utanför rota-
tionscentrum tills musmarkören visas som en hand med en pil och justerar rotationen ef-
ter behov ②.

Hur man flyttar ett objekt med finjusteringar

① ②
Figur 90 
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Steg

1.
Välj ett objekt i listan i området Objects (alla objekt kan ompositioneras).
Ett blått hårkors som representerar objektets rotationscentrum visas.

2. Klicka på Fine. 

3. För att flytta bilden uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger placerar du muspekaren i kan-
ten av bildvyn (upptill, nedtill, på vänster eller höger sida) och klickar med pilsymbolen ①.

4. För att rotera objektet runt dess rotationscentrum placerar du muspekaren i kanten av
bildvyns hörn och klickar med symbolen med den böjda pilen ②.

Hur man positionerar rotationscentrum

Du kan ompositionera rotationscentrum (blått hårkors) för valfritt objekt.

Steg

1. Välj ett objekt i listan i området Objects.

2.
Klicka på Position.
Rotationscentrum för det valda objektet visas nu i gult.

3.

Klicka direkt i 2D-bilden eller på 3D-objektet för att placera rotationscentrum på önskad
punkt i objektet.
OBS: Genom att använda funktionerna Coarse eller Fine kan du sedan rotera objektet
runt det nya rotationscentrumet. 

Hur man hittar rotationscentrum

Steg

För att lokalisera rotationscentrum för det valda objektet och visa det i vyns centrum
klickar du på ikonen förstoringsglaset (till höger om knappen Position).

Hur man återställer rotationscentrum

Steg

Klicka på Reset för att återställa rotationscentrum till objektets centrum.

Planering av objekt
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9.2.3 Övriga funktioner

Visa ben i 3D-vyn

Du kan aktivera en benyta baserat på CT-bilderna i 3D-vyn.

Steg

För att visa benytan aktiverar du kryssrutan Bone in 3D i området Objects. 
När den är avaktiverad visas en standardmodell i 3D (med mjukvävnad).

OBS: Se Sida 80 för ett exempel på visning. 

Hur man visar ett rutnät

Du kan aktivera ett rutnät i 2D-vyerna och använda det för att t.ex. mäta objekt som du vill spegla.
Rutnätets storleksökningar varierar beroende på zoomfaktorn.

Figur 91 

Steg

Aktivera kryssrutan Show grid i området Objects. 

Hur man tar bort objekt

Steg

1. Välj objektet i listan.

2. Klicka på Remove.

AVANCERAD OBJEKTPLANERING
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10 PLANERING AV BANA
10.1 Funktioner för planering av bana

Allmän information

Trajectory Planning gör det möjligt att planera möjliga banor för de kirurgiska instrumenten på de
scannade bilderna.

Figur 92 

Tillgängliga funktioner

Funktion Förklaring Se

Listruta
Innehåller en lista över banor som du har lagt till i bilduppsätt-
ningen. Härifrån kan du modifiera synlighet, färg och egen-
skaper för banorna.

Sida 55

New Trajectory... Lägg till en bana till bilduppsättningen. Sida 172

Remove Ta bort en bana från bilduppsättningen. Sida 175

Duplicate Duplicera en befintlig bana. Sida 173

Parallel... Skapa en bana som är parallell med en befintlig bana. Sida 174

Target Positionera eller lokalisera banans målpunkt. Sida 172

Entry Positionera eller lokalisera banans ingångspunkt. Sida 172

PLANERING AV BANA
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10.2 Att skapa banor
10.2.1 Lägga till och positionera nya banor

Hur man lägger till banor

Steg

1. Klicka på New Trajectory... för att öppna dialogrutan Properties (se s. 55).

2.
i fältet Name och ange ett namn på banan.
OBS: Om du inte namnger banan läggs den till i listan som Trajectory och numreras se-
kventiellt. 

3. Definiera en diameter för banan (i millimeter) i fältet Diameter.

4. Välj en färg för banan.

5. Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och lägga till banan i listan i funktionsområ-
det.

Namnge banor

Varning
Tilldela varje bana ett unikt namn så att den lätt kan identifieras.

Hur man positionerar banor

Steg

1. Välj banan i listan i funktionsområdet.

2.
Klicka på knappen Target och klicka sedan på bilden för att placera målpunkten.
Målpunkten visas som ett hårkors i bilden.

3.

Klicka på knappen Entry och klicka sedan på bilden för att placera ingångspunkten.
Ingångspunkten visas i form av en cirkel och banan från ingångspunkten till målpunkten
visas på bilden.
Exempel på visade banor finns på s. 176.
OBS: Du kan även positionera punkterna på ytan av 3D-strukturer i 3D-vyer. Om du posi-
tionerar mål- och ingångspunkter i 3D-vyn måste du därefter verifiera banan i 2D-vyerna. 

OBS: För att ompositionera punkterna kan du även använda muspekaren för att dra punkten till
önskad position. 

Granska banor

Då du har lagt till en bana kan du granska banan i bildvyerna och verifiera den enligt
beskrivningen på s. 179.

Att skapa banor
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10.2.2 Duplicera banor

Innan du börjar

Du måste ha minst en planerad bana i behandlingsplanen.

Hur man skapar duplicerade banor

Steg

1. Välj en tidigare definierad bana från listan i funktionsområdet.

2.
Klicka på Duplicate för att lägga till banan i listan i funktionsområdet.
OBS: Som standard namnges banan i enlighet med den befintliga banan, följt av Clone,
och numreras sekventiellt. 

Duplicerad bana

Duplicerade banor läggs ovanpå den ursprungliga banan. Du kan ompositionera den nya banan
med hjälp av knapparna Target och Entry (se s. 172).

PLANERING AV BANA
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10.2.3 Skapa parallella banor

Innan du börjar

Du måste ha minst en planerad bana i behandlingsplanen.

Hur man skapar en parallell bana

Steg

1. Klicka på New Trajectory... för att öppna dialogrutan Properties (se s. 55).

2. Definiera banans namn, diameter och färg enligt beskrivningen på s. 172.

3. Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och lägga till banan i listan i funktionsområ-
det.

4. Definiera antingen en målpunkt eller en ingångspunkt för banan (se s. 172).

5. Då mål- eller ingångspunkten har positionerats klickar du på Parallel... i funktionsområ-
det.

6.

Under fliken Trajectories väljer du den befintliga
bana som ska användas som grund för den paral-
lella banan. Definiera banans längd.
Öppna dialogrutan Properties för att definiera
namn, diameter och färg på banan och välj bildupp-
sättningen.

7.
Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och lägga till banan i listan i funktionsområ-
det.
Den nya banan visas i bilden, parallellt med den ursprungliga banan.

Att skapa banor
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10.2.4 Övriga funktioner

Hur man tar bort banor

Steg

1. Välj banan i listan.

2. Klicka på Remove.

Hur man hittar mål- och ingångspunkter

Steg

1. Välj banan i listan.

2.
Klicka med förstoringsglasikonen på knappen Target eller Entry.
Relevant punkt visas nu i mitten av vyn.

PLANERING AV BANA

Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0 175



10.3 Visning och verifiering av banor
10.3.1 Visning av bana

Möjliga visningar

Visningen av banans mål- och ingångspunkter i bildvyerna motsvaras av olika identifierare,
beroende på deras positioner i förhållande till aktuellt visat snitt/rekonstruktion.

①
②
③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

Figur 93 

Nr Planerad punkt

① I planet

② Nära planet

③ Utanför planet

④ Full storlek

⑤ Halv storlek

⑥ Prick

⑦ Banans väg

⑧ Vypunkt

⑨ Snittets/rekonstruktionens centrum

Indikatorer för banor

Varning
Skärningsindikatorn (betonad del av banan) står inte i relation till scannets tjocklek eller
den faktiska vävnadspenetrationen. Den faktiska vävnadspenetrationen kan fastställas
med hjälp av Probe View.

Visning och verifiering av banor
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Varning
Den diameter som visas för banan motsvarar genomskärningen av banans cylinder med
aktuellt snitt/rekonstruktion.

Exempel på visningar

①

② ③ ④ ⑤

⑥

Figur 94 

Nr Visning Förklaring

① Ingångspunkt Banans ingångspunkt.

② Enkel tjock linje Banans mål- och ingångspunkter är placerade i det snitt som
visas (dvs. banan ligger i snittplanet).

③ Prickad linje med tjock
mittdel

Banan passerar igenom aktuellt snittplan, men mål- och in-
gångspunkterna befinner sig på andra snitt.
Den tjocka mittdelen anger den punkt där banan skär igenom
detta snitt.

④ Prickad linje med tjock
spets vid ingångscirkeln

Banans ingångspunkt är placerad på detta snitt, men mål-
punkten är placerad på ett annat snitt.
Den tjocka spetsen på banan anger den punkt där banan skär
igenom detta snitt.

⑤ Prickad linje med tjock
spets vid målpunkten

Banans målpunkt är placerad på detta snitt, men ingångs-
punkten är placerad på ett annat snitt.
Den tjocka spetsen på banan anger den punkt där banan skär
igenom detta snitt.

⑥ Målpunkt Banans målpunkt.

Banor i bilduppsättningar

Varje bana är länkad till den snittuppsättning där målpunkten är placerad.
Du kan länka en bana till en annan bilduppsättning genom att välja en bilduppsättning och flytta
målpunkten till denna bilduppsättning.
Du kan kontrollera till vilket snitt en bana är länkad genom att välja banan under fliken Plan
Content och granska motsvarande egenskapsinformation som visas på höger sida på fliken.

PLANERING AV BANA
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Varning
Om du därefter ändrar snittuppsättningen eller ändrar bildfusionen efter att ha positionerat
en bana, måste du kontrollera dess noggrannhet.

Visning och verifiering av banor
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10.3.2 Verifiera banor

Allmän information

Probe View kan användas för att verifiera banor. Denna flik visar bildsnitten ur banvinkelns
perspektiv (en sned vinkel). På så sätt kan du se hela banans väg och säkerställa att den inte
penetrerar några kritiska strukturer. 

Varning
Alla planerade banor måste verifieras i bildvyerna, t.ex. med användning av flikarna Probe
View eller Overview.

Hur man verifierar banor

Steg

1. Aktivera knappen Scrolling. 

2.

Bläddra genom rekonstruktioner av scanningar längs den axel som anges av patientiko-
nen (visas till vänster nedtill i bildvyn).
Avståndet från granskningsplanet till målpunkten visas till höger nedtill på fliken Probe
View.

OBS: Du kan även verifiera banorna med hjälp av knappen Pan and Recenter (se s. 192). 

Visning av bana i sondvy

Nedanstående bild är ett exempel på verifiering av bana i Probe View där banan penetrerar ett
blodkärl.

Figur 95 
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Visning av bana i en snittvy

Nedanstående bild visar samma bana som i föregående figur, men planerad under fliksidan 4
Views. Här är det jämförelsevis svårt att detektera banans laterala penetration av blodkärlet.

Figur 96 

Visning och verifiering av banor
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11 FUNKTIONER I
VERKTYGSFÄLTET

11.1 Inledning
11.1.1 Översikt

Allmän information

Verktygsfältet (till höger om planeringsområdet) innehåller allmänna funktioner som kan användas
när man skapar en behandlingsplan.
Tillgängligheten till knapparna i verktygsfältet beror på aktuell uppgift samt typen av scannad bild
som visas.

Aktivera funktionerna i verktygsfältet

Då du klickar på en knapp i verktygsfältet för att aktivera motsvarande funktion blir knappen gul.
Inaktiva knappar visas i blått.
OBS: En knapp i verktygsfältet kan vara gråtonad, t.ex. om den inte är tillämplig för inlästa data. 

FUNKTIONER I VERKTYGSFÄLTET
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11.2 Välja en bilduppsättning
11.2.1 Översikt

Allmän information

Funktionen för val av snitt och bilduppsättning kan användas för att välja de bilddata som ska
visas i bildvyerna.

Hur man kommer till valet

Steg

Klicka på Slice and Image Set Selection.
Dialogrutan Set Selection öppnas.

Dialogrutan Set Selection

②

① ③

Figur 97 

Hur man väljer bilder

Steg

1. Välj den bilduppsättning som ska visas i listan över tillgängliga bilduppsättningar ②.

2.
För att granska tillgängliga bildsnitt använder du rullningslisten i vänster vy ①.
Du kan också placera muspekaren i den högra bildvyn ③ för att bläddra genom enskilda
snitt.

3. Klicka på OK för att bekräfta ditt val och visa snitten i bildvyerna i planeringsområdet.

Välja en bilduppsättning
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11.3 Allmänna alternativ
11.3.1 Översikt

Allmän information

Funktionen Options gör det möjligt att justera visningen av och orienteringen på bilderna som
visas i bildvyerna. 

Hur man kommer till granskningsalternativen

Steg

Klicka på Options för att öppna flikarna Viewing Options.

Flikar för alternativ

① ② ③

Figur 98 

Nr Flik Se

① Viewing Options Sida 184

② 3D Thresholding Sida 188

③ 3D Clipping Sida 189

OBS: Tillgängligheten till flikarna beror på vilken planeringsuppgift du befinner dig i. 
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11.3.2 Granskningsalternativ

Fliken Viewing Options

① ②

④
③

Figur 99 

Nr Alternativ Se

① Image Display Sida 184

② 3D Objects Sida 185

③ 3D Plane View Options Sida 185

④ Measurements Sida 186

Image Display

Figur 100 

Alternativ

När Use image interpolation är aktiverat interpolerar programmet pixlarna i de scannade bil-
derna, vilket leder till en förbättrad bildvisning. 

Bland alternativen Display Orientation väljer du den orientering du vill arbeta med eller den
bildorientering som motsvarar patientens planerade orientering på operationsbordet. 

Allmänna alternativ
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3D Objects

Figur 101 

Alternativ

Välj Show 3D objects in 2D views för att aktivera visning av objekt (som t.ex. skapats med pla-
neringsuppgiften Object Creation) tredimensionellt i 2D-vyerna.

Välj Show only contours för att visa 3D-objekt endast
som konturer (vänster bild). När detta avaktiveras visas
3D-objekten ifyllda (höger bild). 

Välj Show Trajectory Diameter för att visa banan enligt den diameter som definierats under
planeringen av banan (se s. 172). 

Välj bland följande alternativ för Contour Thickness för att definiera bredden på objektkonturer-
na:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Figur 102 
Välj bland följande alternativ för att visa motsvarande plan i 3D-vyer:
• Axial Plane

FUNKTIONER I VERKTYGSFÄLTET
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• Coronal Plane
• Sagittal Plane

Figur 103 

OBS: För att se resultaten måste du se till att Planes är aktiverat via knappen View
Types (se s. 74). 

Measurements: Visa linjal

Figur 104 

Steg

Välj Display ruler in 2D views för att aktivera en skala (i millimeter) på höger sida i de axiala,
frontala och sagittala bildvyerna. 

Allmänna alternativ
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Measurements: Koordinatsystem

Figur 105 
I nedrullningslistan Coordinate System kan du välja det koordinatsystem som ska användas när
du använder funktionerna Measure Distances, Measure Angles (se s. 201) eller funktionerna
Measure Values/Hounsfield Unit (se s. 199). 
OBS: Visningen av valt koordinatsystem beskrivs på s. 200. Alternativen för koordinatsystem
beskrivs på nästa sida. 

Alternativ för koordinatsystem

Alternativ Förklaring

No Coordinates Inga koordinater visas

AC/PC Koordinatsystemet inriktas med AC/PC-systemet som definierat i AC/PC-loka-
lisering

DICOM Koordinatsystem enligt DICOM-standard

IEC61217 Koordinatsystem enligt IEC 61217

Headring Koordinatsystem enligt kombinationen av huvudring/lokaliseringsenhet

Brainlab Image
Set Brainlabs interna koordinatsystem

RTOG Koordinatsystem enligt RTOG

FUNKTIONER I VERKTYGSFÄLTET
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11.3.3 3D Thresholding

Allmän information

Under denna flik kan du definiera tröskeln för den räckvidd av gråvärden som ska användas för
beräkningen av 3D-modellen av vald bilduppsättning. 
Beroende på bilduppsättningen visas värdena enligt följande:
• CT: Hounsfield-enheter (HU)
• MR och SPECT: Gråvärden
• PET: Standardupptagsvärden (SUV)

OBS: Mer information om dessa värden finns på s. 199. 

Hur man definierar tröskeln

Figur 106 

Steg

1.

Använd följande alternativ för att justera tröskeln:
• Använd skjutreglaget i kartläggningsfunktionen (till höger nedtill på skärmen).
• Ange värdet i fältet Threshold HU nedanför kartläggningsfunktionen.
• Välj fördefinierad typ av tröskel från nedrullningslistan (Skin eller Bone, endast för CT-

bilduppsättningar).

2. För att skapa en förhandsgranskning av resulterande 3D-modell klickar du på uppdatera
vy nedtill till vänster på skärmen.

Hur man återställer tröskeln

Steg

För att återställa tröskeln till standardvärdet för hud/ben klickar du på knappen Reset
Threshold i dialogrutan 3D Thresholding.

Allmänna alternativ
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11.3.4 3D Clipping

Allmän information

Under denna flik kan du definiera den del av bilden ska visas i bildvyerna genom att:
• Placera en ram runt en del av bilden som du vill ska uteslutas från 3D-vyn (Enable Clipping

Range)
• Utesluta en kvadrant av 3D-modellen för att visa en genomskärning av bilduppsättningen

(Enable Cubic Cut)

Hur man definierar ett klippningsområde

Figur 107 

Steg

1.
Klicka på Enable Clipping Range.
En blå ram visas i de övre bildvyerna.

2. Klicka på knappen Adjust Clipping Range/Cubic Cut i verktygsfältet, om
den inte redan är aktiverad.

3. Placera muspekaren över ramen och justera den så att den omsluter det område som ska
uteslutas från 3D-vyn.

4. För att skapa en förhandsgranskning av resulterande 3D-modell klickar du på uppdatera
vy nedtill till vänster på skärmen.

FUNKTIONER I VERKTYGSFÄLTET
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Hur man definierar ett kubiskt klipp

Figur 108 

Steg

1.
Klicka på Enable Cubic Cut.
En blå ram visas i de övre bildvyerna.

2. Klicka på knappen Adjust Clipping Range/Cubic Cut i verktygsfältet, om
den inte redan är aktiverad.

3.

Välj en kvadrant som ska uteslutas från 3D-vyn:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4. Klicka på någon av kvadrantens kanter och justera vinklarna för att definiera det område
som ska uteslutas från 3D-visningen.

5. För att skapa en förhandsgranskning av resulterande 3D-modell klickar du på uppdatera
vy nedtill till vänster på skärmen.

Allmänna alternativ
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11.4 Granska bilder
11.4.1 Bläddra och rulla genom bilderna

Allmän information

Riktningen för bläddrandet och rullandet motsvarar vald orientering för visningen (se s. 184) och
representeras av patientikonen i vyns nedre vänstra hörn.

Hur man bläddrar genom snitt

Knapparna Browse Slice och Browse Slices är tillgängliga i vyer som visar ursprungliga bildsnitt
eller rekonstruktioner av snitt (se s. 57).

Alternativ

Klicka på Browse Slice för att flytta ett snitt framåt eller bakåt.

Klicka på Browse Slices för att flytta framåt eller bakåt i steg om 3 eller 7 snitt
(t.ex. under flikarna 4 Views eller 8 Views).

Hur man rullar genom bilderna

Rullningsfunktionen varierar beroende på vald flik:
• Depth Scrolling: I rekonstruktionsvyer kan du använda denna knapp för att rulla genom

rekonstruktionerna av scannet 
• Slice Scrolling: I snittvyerna kan du använda denna knapp för att rulla genom tillgängliga snitt

(liknar funktionen att bläddra mellan snitt) 

Steg

1. Klicka på rullningsknappen för att aktivera den.

2. Håll vänster musknapp nedtryckt och flytta muspekaren uppåt eller nedåt i vald bild för att
visa erforderligt djup eller snitt.

3. Klicka på knappen igen för att avaktivera funktionen.

OBS: Det ursprungliga snittavståndet skiljer sig från det snittavstånd som används för
rekonstruktioner. 

FUNKTIONER I VERKTYGSFÄLTET
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11.4.2 Panorera och centrera om

Allmän information

Med funktionen Pan and Recenter kan du:
• Granska specifika plan i bilduppsättningen
• Dra bilden för att bättre kunna undersöka ett visst område

Hur man använder Panorera och centrera om

Steg

1. Klicka på Pan and Recenter för att visa vertikala och horisontella plan som in-
dikeras med blå linjer på bilderna.

2.

• För att granska ett visst plan klickar du med muspekaren på en linje (som representerar
ett plan) och drar den till önskat område.

• För att samtidigt flytta plan klickar du på skärningspunkten mellan de båda linjerna och
drar linjerna till önskad position.

Vyn centreras om till den nya positionen.

3.

För att undersöka ett visst område i bilden placerar du muspekaren på bilden (muspeka-
ren visas i form av en handsymbol) och drar den till önskad position.
Du kan också använda funktionen Zoom In (se s. 193) i kombination med panorering-
sfunktionen för att kunna undersöka bilden bättre.

4. Klicka på knappen igen för att avaktivera funktionen.

Andra metoder för att centrera vyer

Alternativ

Om du klickar på sökikonen centreras vyn till den punkt som är vald i
funktionsområdet.
OBS: Sökikonen är tillgänglig under planering av registreringspunkter
och bana. 

Dubbelklicka direkt på den post som visas i listan i funktionsområdet för
att centrera vyn i enlighet därmed. I banplanering kan du t.ex. centrera
vyn över antingen mål- eller ingångspunkten.

Granska bilder
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11.4.3 Zooma bilder

Hur man zoomar

Knapp Förklaring

Om du klickar på Zoom In zoomar du in på visad bild.
För att zooma in ett visst intresseområde:
• Placera muspekaren på området
• Håll vänster musknapp nedtryckt och dra för att öppna en valram
• Släpp muspekaren för att visa det intresseområde som zoomats in

Om du klickar på Zoom Out kan du få en översikt över hela bilden.

OBS: Om du högerklickar i vyn i läget Zoom In så zoomar du ut. Om du högerklickar i läget Zoom
Out så zoomar du in. 

FUNKTIONER I VERKTYGSFÄLTET
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11.5 Fönsterinställningar
11.5.1 Grundläggande fönsterinställningar

Allmän information

Du kan använda fönsterinställningar för att justera fördelningen av gråvärden på de visade
bilderna för att förbättra olika strukturers synlighet eller kontrast.
Du kan justera fönsterinställningarna i axiala, sagittala och frontala vyer.

Hur man justerar fönsterinställningarna

Steg

1. Klicka på knappen Windowing för att aktivera den. 

2.

För att granska aktuella inställningar klickar du på vyn och håller vänster
musknapp nedtryckt för att visa en kartläggningsfunktion.
OBS: Kartläggningsfunktionen försvinner så snart du släpper musknappen
igen. 

3. Klicka på knappen igen för att avaktivera funktionen.

Fönsterinställningar
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11.5.2 Avancerade fönsterinställningar

Allmän information

Funktionen Advanced Windowing ger tillgång till avancerade alternativ för justering av
gråvärdesfördelningen så att det blir lättare att skilja benstruktur eller markörpunkter från
mjukvävnad. 
Beroende på bilduppsättningen visas värdena enligt följande:
• CT: Hounsfield-enheter (HU)
• MR och SPECT: Gråvärden
• PET: Standardupptagsvärden (SUV)

OBS: Mer information om dessa värden finns på s. 199. 

Hur man aktiverar avancerade fönsterinställningar

Åtgärd

Klicka på Advanced Windowing för att öppna dialogrutan Windowing.

Skärmlayout

①

④
⑧

②

⑤
⑥
⑦

⑨ ③

Figur 109 
OBS: Under bildfusion (se s. 113) finns två flikar tillgängliga (Windowing Amber och Windowing
Blue) som gör det möjligt att definiera individuella fönsterinställningar för varje bilduppsättning. 

Förklaring av skärmen

Nr Område Förklaring

① Aktuell bild Ursprungligt snitt från aktuell bilduppsättning.

FUNKTIONER I VERKTYGSFÄLTET
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Nr Område Förklaring

② Preview Förhandsgranskning av det modifierade snittet enligt dina justeringar.

③

Funktionen för
fönsterinställ-
ningar i intres-
seområde

Applicera gråvärden som hämtats från en viss region i bilduppsättning-
en på hela bilduppsättningen.

④ Color Tables

Alternativ för färgschema
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤
Predefined
Windowing Set-
tings

Välj fördefinierade värden för fönsterinställningar:
• Current Windowing: Återställ fönsterinställningarna till de som defini-

erades när du först kom till denna dialogruta
• Radiology Defined: Använd de inställningar som definierades när bil-

derna ursprungligen togs
• Bone: Använd inställningar för att tona ut mjuk vävnad och visa ben

tydligare (endast CT-bilduppsättningar)
• Full Range: Använd hela skalan av gråvärden/Hounsfield-enheter

som samlats in av scannern

⑥ Kryssrutan In-
verse

Gör det möjligt att invertera färgvisningen och vända på standardinställ-
ningen så att t.ex. luft visas i vitt och ben i svart. Detta är användbart för
att förbättra kontrasten innan du skapar objekt (se s. 129).

⑦ Skjutreglagen
Level och Width Justera nivå och bredd för gråvärde.

⑧ Kartläggnings-
funktion

Ger en grafisk framställning av fördelningen av Hounsfield-enheter/
gråvärden i bilddata.

⑨ Kryssrutan
Zoom

Begränsar den grafiska framställningen av fördelningen av Hounsfield-
enheter/gråvärden till ett visst område.

Hur man justerar nivå och bredd för gråvärde

Alternativ

Gör så här för att justera fönsterinställningarnas centrering i bilden:

• Ange värdet i fältet Level eller
• Justera skjutreglaget tills önskat värde visas.

Gör så här för att justera fönsterinställningarnas bredd i bilden:

• Ange värdet i fältet Width eller
• Justera skjutreglaget tills önskat värde visas.

Fönsterinställningar
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Hur man justerar bredden på fördelningen av gråvärden

① ② ③

Figur 110 

Alternativ

Gör så här för att justera värdena:
• Ange värden för Right HU och Left HU direkt i fälten eller
• Använd muspekaren för att justera skjutreglagen för vänster värde ② och/eller höger värde ③

tills önskade värden visas i motsvarande fält

För att begränsa den grafiska framställningen av fördelningen av gråvärden till ett visst område,
så att fönsterinställningarna kan definieras mer noggrant, aktiverar du kryssrutan Zoom ①.

Hur man använder fönsterinställningar i intresseområdet

Med detta alternativ kan du definiera ett visst område i bilduppsättningen och därefter applicera
gråvärdena från detta område på hela datauppsättningen.

Steg

1. Klicka på knappen Windowing Region of Interest för att
aktivera den.

2.

I fönstret Preview använder du muspekaren för att rita en
ram runt det område från vilket du vill välja fönsterinställ-
ningar.
OBS: Du kan också klicka på önskad plats i bilden i området
Preview. 
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Steg

3.

Släpp vänster musknapp för att se de beräknade resultaten
av förhandsgranskningen.
Programmet tar de lägsta och högsta värdena från det defi-
nierade området och applicerar dem på skjutreglagen Level
och Width samt fälten Left och Right.

4. Klicka på OK för att applicera gråvärdena från det valda området på hela bilden.

Fönsterinställningar
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11.6 Mätfunktioner
11.6.1 Mätning av Hounsfield-enheter/gråvärden

Allmän information

Funktionerna Measure Hounsfield Units och Measure Values kan användas för att mäta
antingen Hounsfield-enheter eller gråvärden i upp till tre punkter i ett bildsnitt.

Knapp Förklaring

Measure Hounsfield Units visas för CT-bilduppsättningar

Measure Values visas för andra bilduppsättningar (t.ex. MR, SPECT, PET) 

Mätenheter

Enhet Förklaring

HU (Hounsfield-en-
heter)

Vid diagnostisk CT-bildåtergivning utvärderas densitetsinformation i inter-
nationella Hounsfield-enheter (HU) på en skala från -1 024 till 3 071, där 0
är värdet för vatten (1,0 g/cm3) och -1 000 är värdet för luft. 
Vid neurologisk CT-bildbehandling används vanligtvis en nivå på 40 HU
och en bredd på 100 HU för att kontrastera hjärnvävnad.

Gråvärden
Visningen av gråvärden sträcker sig från:
• 0 (svart) till 255 (vitt) för 8-bitars bilder
• 0 (svart) till 65535 (vitt) för 16-bitars bilder

FA-värden Avser mätningen av fraktionell anisotropi och har ett intervall på 0-1.

ADC-mätning (Appa-
rent Diffusion Coeffi-
cient)

Uttrycks i mm²/sek.

SUV (Standardupp-
tagsvärden)

Semikvantitativt sätt att bedöma PET-aktivitet i ett givet fokus.
Implementeringen av beräkning av standardupptagsvärden i PET-scan i
iPlan-programmet är baserad på följande publikation:
”M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
cancer, local lymph node involvement and distant metastases - Compari-
son of qualitative visual and semi quantitative analysis, Nuklearmedizin
3/2004; 91-101.”

Hur man mäter gråvärden/Hounsfield-enheter

Steg

1. Klicka på mätningsknappen (Measure Hounsfield Units eller Measure Values).

2.
Klicka med muspekaren på valfri punkt i snittet för att visa relevant värde vid vald punkt.
För att uppdatera värdet dynamiskt håller du vänster musknapp nedtryckt och flyttar mus-
pekaren över bilden.

3. Klicka på knappen igen för att avaktivera den och ta bort det visade värdet från bildvyn.
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Värden som visas

iPlan kan endast visa information om gråvärde/Hounsfield-enhet/SUV per pixel som den
beräknats och exporterats av scannern. Var särskilt uppmärksam på detta när du tolkar denna
information och kontrollera att informationen är korrekt. Data från Cone Beam CT eller
rotationsangiografi innehåller till exempel inte faktiska HU-värden.

Varning
Användaren är ansvarig för att kontrollera noggrannheten på det värde i Hounsfield-
enheter som visas.

Varning
Då standardupptagsvärdena (SUV) kan variera beroende på vilken PET-scanner som
används måste du alltid jämföra de värden som visas med de SUV-värden som erhållits
direkt på scannern före användningen.

Visning av koordinatsystem

När du aktiverar en mätfunktion i verktygsfältet och därefter klickar i bilduppsättningen visar
programmet även bilduppsättningens koordinater vid vald punkt enligt det koordinatsystem som
definierats under fliken Viewing Options (se s. 187).

①

②

③

Figur 111 

Nr Förklaring

①

Denna linje visar referensen på vilken koordinatsystemet är baserat. I detta fall en axial
MR-bilduppsättning märkt #7 (Brainlab Image Set vald som koordinatsystem under fliken
Viewing Options).
Om du valde t.ex. Headring som koordinatsystem under fliken Viewing Options skulle
denna linje visa den huvudring som valts för planen.

② Koordinaterna X, Y, Z för vald punkt i bilduppsättningen.

③ Mätvärde för vald punkt.

OBS: De koordinater som visas här, särskilt för huvudring, är inte avsedda för justering av bågen.
Endast koordinater från dialogrutan för båginställningar eller utskrift får användas för att utföra
behandlingen. Visningen av koordinatsystem är endast avsedd för granskningsändamål. 

Mätfunktioner
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11.6.2 Mätning av avstånd och vinklar

Hur man mäter avstånd

Funktionen Measure Distances kan användas för att mäta avståndet mellan upp till tre par med
punkter i bilden.

Steg

1. Klicka på knappen Measure Distances för att aktivera den.

2.

Klicka med muspekaren på två punkter i datauppsättningen.
Programmet beräknar och visar avståndet i millimeter mellan punkterna.
OBS: Du kan ompositionera punkterna genom att klicka med musen och dra vald punkt
till en ny plats. 

3. Klicka på knappen igen för att avaktivera den och ta bort det visade värdet från bildvyn.

Hur man mäter vinklar

Funktionen Measure Angles kan användas för att mäta vinkeln mellan tre valfria punkter i bilden.
Upp till tre grupper med tre punkter kan visas samtidigt.

Steg

1. Klicka på knappen Measure Angles för att aktivera den.

2.

Klicka med muspekaren på tre punkter i bilden.
Programmet beräknar och visar vinkeln mellan de valda punkterna.
OBS: Du kan ompositionera punkterna genom att klicka med musen och dra vald punkt
till en ny plats. 

3. Klicka på knappen igen för att avaktivera den och ta bort det visade värdet från bildvyn.
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11.7 Märkta punkter
11.7.1 Lägga till och ta bort punkter

Allmän information

Knappen Add/Remove Points kan användas för att ange riktmärken i bilduppsättningen. Du kan
använda denna funktion för att betona punkter av intresse under intraoperativ navigering med
hjälp av ett navigeringsprogram från Brainlab. 

Hur man lägger till punkter

Steg

1. Klicka på knappen Add/Remove Points.

2.
Klicka med vänster musknapp direkt i bilden där punkten ska placeras.
Dialogrutan Properties öppnas.

3. Välj den bilduppsättning i vilken punkten ska placeras i fältet Image Set.

4.
Ange ett namn för punkten i fältet Name.
OBS: Om du inte namnger punkten läggs den till i listan som Labeled Point och numre-
ras sekventiellt. 

5. Välj en färg för punkten från färgpaletten.

6. Om du vill definiera grupper med märkta punkter, som t.ex. tillhör en viss struktur, klickar
du på knappen New Groups... och ger gruppen ett lämpligt namn.

7. Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och visa punkten i bildvyerna.

Märkta punkter
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Visade punkter

Figur 112 

Hantera punkter

Då du har lagt till punkter i behandlingsplanen kan du hantera punkterna under fliken Plan
Content (se s. 89).

Hur man tar bort punkter

Steg

1. Klicka på knappen Add/Remove Points.

2. Med höger musknapp klickar du direkt på den punkt du vill ta bort.
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11.8 Skärmdumpar
11.8.1 Översikt

Hur man tar skärmdumpar

Steg

Klicka på Screenshot för att ta en skärmdump av aktuell skärm. 

Sparade skärmdumpar

Om du placerar muspekaren över knappen Screenshot visas ett meddelande med verktygstips
① som anger i vilken mapp skärmdumparna har sparats (undermapp med namnet Screenshots i
Brainlab-mappen, som skapats av Brainlabs support).
Sökvägen är i allmänhet F:\Brainlab\Screenshots.

①

Figur 113 
OBS: Skärmdumparna visas också under fliken Other Images (se s. 84), där de finns tillgängliga
för export. 

Patientsekretess

Patientens namn visas på varje skärmdump. För att upprätthålla patientens sekretess måste du
säkerställa att åtkomst till alla skärmdumpar begränsas till relevant medicinsk personal.

Skärmdumpar
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12 SPARA PLANER
12.1 Spara en behandlingsplan
12.1.1 Översikt

Allmän information

Du kan använda knappen Save Treatment Plan i verktygsfältet för att spara behandlingsplanen i
Brainlabs avancerade dataformat för att senare kunna granska behandlingsplanen, eller för att
skapa flera steg i din plan.
Du kan spara din behandlingsplan efter vilken planeringsuppgift som helst.
Via planeringsuppgiften Save and Export kan du också exportera behandlingsplanen till ett annat
dataformat än det format den lästes in i. Exportalternativ beskrivs på s. 211.

Om du öppnar en behandlingsplan eller avslutar programmet utan att spara ändringar i den
aktuella behandlingsplanen går dessa förändringar förlorade och kan inte återställas.

Metod för automatiskt sparande

iPlan kan automatiskt spara den aktuella behandlingsplanen och avsluta programmet om
programmet är i viloläge under en viss tidsperiod utan användarinteraktion. I detta fall kan du,
nästa gång du öppnar programmet, välja planen (märkt Automatically Saved) i dialogrutan
Plans (se s. 35).

SPARA PLANER
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12.1.2 Spara ändringar

Hur man sparar

Figur 114 

Steg

1. Klicka på knappen Save Treatment Plan i verktygsfältet för att öppna dialogru-
tan Save As...

2.

Definiera planens status i nedrullningslistan Plan State (Planning in progress, Ready to
review eller Planning finished).
OBS: Denna status visas nästa gång du öppnar behandlingsplanen. Om du vill ha fler al-
ternativ för planstatus kan du kontakta Brainlabs support. 

3.
Ange ett namn på och en beskrivning av planen i fälten för detta.
Ange namnet på planeraren i fältet Changed by.

4. Klicka på Save för att stänga dialogrutan och återgå till föregående iPlan-skärm.

Spara en behandlingsplan
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Avmarkera bilddata

Figur 115 
Du kan avmarkera snitt för att minska filstorleken om du skulle uppleva minnesproblem.
OBS: Uteslut endast snitt som inte innehåller något planeringsinnehåll. 

Steg

1. Välj Select Content i dialogrutan Save As...

2. Avmarkera bilduppsättningen efter behov.

3. Klicka på Save för att stänga dialogrutan och återgå till föregående iPlan-skärm.

Övriga alternativ

Alternativ

För att radera en behandlingsplan väljer du en plan i listan och klickar på Delete.

Aktivera kryssrutan Show all plan versions för att visa planer som sparats automatiskt eller
manuellt vid olika skeden under samma namn.

För att visa en loggfil med kompletterande information om de steg som hittills slutförts klickar du
på Logfile... (se s. 20).

För att exportera behandlingsplanen till ett annat dataformat klickar du på Archives (se s. 208).

SPARA PLANER
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12.1.3 Ändra kataloginställningar

Hur man ändrar inställningar

Behandlingsplandata sparas i en förkonfigurerad katalog. Om nödvändigt kan du ändra olika
inställningar för katalogen.

Figur 116 

Steg

1. Klicka på Archives för att öppna dialogrutan Save Archives.

2. Välj det arkiv du vill ändra.

3. Klicka på Settings för att öppna dialogrutan Brainlab format (visas ovan).

4.
• I fältet Data path klickar du på Browse för att navigera till relevant nätverk eller lokal

sökväg.
• Alternativt kan du ange sökvägen till patientdatafilen manuellt.

5.

Aktivera relevanta kryssrutor för att verkställa tillämpliga inställningar för att spara:
• Use compressed and packed file format for removable devices: Påskyndar arkiver-

ing på flyttbara USB-minnen.
• Reduce transfer time for removable devices: Påskyndar arkivering på flyttbara enhe-

ter genom att utesluta rådata som inte används för navigering.
• Delete existing patient data in target folder: Rensar den flyttbara enheten.

6. Klicka på Test connection för att kontrollera att sökvägen till filen är giltig.

7. Klicka på OK för att bekräfta dina inställningar och återgå till dialogrutan Save As...

Varning
Om iPlan startas via Content Manager måste data lagras i samma arkiv som de lästes in
från. Annars kommer planeringsresultatet inte att bli tillgängligt för fortsatt användning
med Brainlab Elements.

Spara en behandlingsplan
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12.2 Spara en plan för användning med iPlan RT
Image

12.2.1 Kompatibilitet med programmet iPlan RT Image

Allmän information

iPlan 3.0 är kompatibelt med iPlan RT Image 4.1. Innan du läser in en plan till iPlan RT Image
4.1 som har skapats i iPlan 3.0 bör du dock överväga de ämnen som diskuteras i detta avsnitt.

Lokaliserade bilduppsättningar

Varning
Om du läser in en lokaliserad bilduppsättning som innehåller mellanliggande ignorerade
snitt (snitt som har ignorerats i en sekvens med lokaliserade snitt, se användarhandboken
för iPlan Stereotaxy) till iPlan RT Image 4.1, bör du avlokalisera bilduppsättningen och
lokalisera den på nytt i iPlan RT Image. Mellanliggande ignorerade snitt är kontraindicerade
för planering av strålbehandling.

Varning
När flera lokaliseringar har lästs in till iPlan RT Image 4.1 via en behandlingsplan som
sparats i iPlan Stereotaxy 3.0, kan den stereotaktiska referensen inte definieras av
användaren i iPlan RT Image på samma sätt som den definierades i iPlan Stereotaxy. För
att förhindra patientskador (som ett resultat av tillämpning av felaktiga stereotaktiska
koordinater i iPlan RT Image) får du inte läsa in flera lokaliseringar till iPlan RT Image. Du
kan t.ex. avlokalisera irrelevanta lokaliseringar innan du sparar planen i iPlan Stereotaxy
eller efter att du läst in den till iPlan RT Image. Du kan därefter göra om lokaliseringen i
iPlan RT Image 4.1.

Visning av koordinater

Varning
Vid användning av utdata från en iPlan-applikation som inmatning i en annan iPlan-
applikation kan koordinaterna för huvudring/lokaliseringsenhet hänvisa till olika
anatomiska positioner, beroende på vilken bilduppsättning som används som den
stereotaktiska referens som definierar huvudringens/lokaliseringsenhetens
koordinatsystem/ursprung. Var noga med att verifiera de anatomiska positionerna i
överförda data.

Planerade objekt

Varning
Om behandlingsplanen innehåller planerade objekt ska du förbereda objekten för export
med användning av funktionen Prepare for Export... innan du sparar planen i iPlan 3.0. De
förhållanden under vilka denna funktion måste användas beskrivs på s. 211. I annat fall
går det inte läsa in behandlingsplanen till iPlan RT Image 4.1.

SPARA PLANER
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13 EXPORTERA PLANEN OCH
AVSLUTA iPLAN

13.1 Exportera: Standard Brainlab-format
13.1.1 Standard Brainlab-format

Allmän information

Detta alternativ ger dig möjlighet att exportera behandlingsplanen för användning med ett
navigeringsprogram från Brainlab.

Hur man kommer till export

Steg

1. Klicka på Go to... i Navigator-området för att öppna iPlan Navigator.

2. Klicka på Save and Export för att öppna dialogrutan Save Archives. 

3. Klicka på New Archives för att öppna dialogrutan New Archive.

4.
Välj Standard Brainlab och klicka på Next.
Dialogrutan Brainlab Standard öppnas där du kan definiera arkivinställningarna.

Hur man definierar arkivinställningar

Figur 117 
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Steg

1. I dialogrutan Brainlab Standard anger du ett namn för arkivet i fältet Archive Name. 

2.
För att definiera en ny katalog att spara data i klickar du på Browse för att navigera till
relevant nätverk eller lokal sökväg i fältet Data Path.
Alternativt kan du ange sökvägen manuellt.

3.
I nedrullningslistan Platform väljer du exportplattform (t.ex. Cranial Essential 1.x).
OBS: För att kunna läsa in en behandlingsplan till navigeringssystemet måste du se till att
korrekt exportplattform och exportplats väljs. 

4.

I After successful export:
• Aktivera kryssrutan Close iPlan för att stänga iPlan efter exporten.
• Aktivera kryssrutan Start follow-up application och klicka på Browse för att välja upp-

följande tillämpning.

5. Klicka på Enable interpolation for non-512x512 images om det behövs.

6. Klicka på Test connection för att kontrollera att sökvägen till filen är giltig.

7. Klicka på OK för att spara dina inställningar och återgå till dialogrutan Save Archives där
det nya arkivet nu visas i listan.

Dialogrutan Save Archives

Figur 118 

Alternativ

För att fortsätta exportproceduren väljer du arkivet i listan och klickar på Next för att öppna dialo-
grutan Export (se s. 213).

För att definiera en annan katalog till vilken planen ska exporteras klickar du på Settings. Juste-
ra sökvägen i fältet Data path på det sätt som beskrivs på s. 211.

För att radera ett arkiv väljer du ett arkiv i listan och klickar på Delete.

För att visa en loggfil innehållande kompletterande information om de steg som hittills slutförts
klickar du på Logfile... (se s. 20).

Exportera: Standard Brainlab-format
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Hur man exporterar planen

Figur 119 

Steg

1. I dialogrutan Save Archives väljer du arkivet och klickar på Next för att öppna dialogru-
tan Export (visas ovan).

2. I avsnittet Plan Details i dialogrutan anger du namnet och en beskrivning för planen i fäl-
ten för detta.

3.

I avsnittet Select content for export i dialogrutan aktiverar du motsvarande kryssrutor för
att välja de bilduppsättningar och det innehåll som du vill exportera.
OBS: Innan du exporterar objekt som skapats under Object Creation kan du förbereda
dem för export genom att välja en annan bilduppsättning att exportera objektet till (se s.
125). 

4. Klicka på Export för att exportera din behandlingsplan.

Viktiga tips för dataexport

• För en lyckad export av planen måste du välja nödvändigt planerat innehåll för den valda
datauppsättningen. Om kryssrutan för det planerade innehållet är avaktiverad (ögonikonen
stängd, se s. 54) måste du aktivera den om du vill exportera innehållet.

• Beroende på tillgängligt processorminne kan de planerade objekten tillfälligt bli osynliga under
exporten, men de kommer ändå att vara tillgängliga i navigering.

• Komplexa objekt innehållande ett mycket stort antal fragment kan inte alltid exporteras för
navigation. Du kan använda funktionen Maximal Fragment Number för att förenkla sådana
objekt (se s. 143).

Datauppsättningar som överskrider snittuppsättningskoordinaten ±511 mm kommer att
läsas in av iPlan för planeringsändamål, men kommer att vara avaktiverade för export
(inklusive tillhörande planinnehåll), eftersom dessa data inte stöds av Brainlabs
navigeringsprogram.

Information om behandlingsplanen

På grund av dataformatbegränsningar är följande detaljer i behandlingsplanen begränsade till ett
högsta antal tecken för export:
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• Patientnamn: högst 33 tecken
• Patient-ID: högst 17 tecken
• 3D-objektnamn: högst 23 tecken
• Planbeskrivning: högst 110 tecken

Varning
Om högsta antalet tecken överskrids kommer informationen i relevant fält automatiskt att
förkortas vid export.

Exportera: Standard Brainlab-format
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13.1.2 Ytterligare exportinformation

Visning av exporterade objekt

Om innehållet (t.ex. banor, skapade objekt osv.) planerades med användning av mer än åtta
färger kommer antalet färger att minskas till standardinställningen (åtta) när du exporterar data för
användning i navigeringsprogrammet. Se till att du har valt färger som gör det lätt att särskilja
planerade innehåll från varandra.
Vid export av märkta punkter (se s. 202) kommer punkterna att ändras till en enda färg i
navigeringsprogrammet, oavsett vilken färg som planerades i iPlan. Vid export av flera märkta
punkter kommer dessa punkter att kombineras till en enskild grupp i navigeringsprogrammet.

Data i behandlingsplanen

Varning
Vänta tills exportprocessen slutförts innan du läser in behandlingsplanen till
navigeringsprogrammet. Annars kan ofullständiga eller felaktiga data läsas in, vilket kan
leda till felaktig patientbehandling.

Varning
Framträdandet och visualiseringen kan skilja sig mellan Brainlab-program (t.ex.
planerings- och navigeringsprogram) på grund av olika användargränssnitt och
arbetsflöden. Exporterade data ska alltid verifieras på målplattformen innan operation.

Flera datauppsättningar som fusionerats genom separat lokalisering kan inte exporteras
till navigeringsprogrammen Kolibri eller VectorVision. Endast enreferensdatauppsättning
kan lokaliseras, medan alla andra datauppsättningar måste fusioneras genom någon av
bildfusionsmetoderna manuellt, parvisa punkter eller automatiskt om de ska exporteras till
ett navigeringsprogram.

Innan du väljer ett exportarkiv på ett externt medium som t.ex. en zip-skiva eller ett USB-
minne måste mediet först anslutas. Annars kan innehållet i planen bli avaktiverat för
export.

Fönsterinställningar i exporterade datauppsättningar

Om du har utfört fönsterinställningar på en 16-bitars datauppsättning som inte är CT i iPlan,
begränsas antalet tillgängliga gråvärden av navigeringsprogrammet (programversioner < 7.x
VectorVision cranial/ENT och < 2.x Kolibri cranial/ENT) när du exporterar datauppsättningen.
Endast gråvärden mellan vänster och höger gränser enligt definitionen i Advanced Windowing
kommer att beaktas i navigeringsprogrammet.

Varning
Efter exporten har kirurgen inte möjlighet att granska och justera hela intervallet av
gråvärden under navigeringen.
Följande bild visar ett exempel på definierade vänster och höger gråvärden i Advanced
Windowing i iPlan och visar hur området för fönsterinställningar påverkas:
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①

④

③

②

Figur 120 

Nr Förklaring

① Definierad vänster gräns för gråvärde.

② Definierad höger gräns för gråvärde.

③
Under exporten konverterar programmet området mellan vänster och höger gräns från
16-bitars till 8-bitars data. (65 536 gråvärden omvandlas till 256 gråvärden som tillhanda-
hålls av 8-bitars data.)

④ Hela området utanför vänster och höger gränser är förlorad vävnadsdifferentiering (anato-
misk information) efter exporten.

OBS: Du kan justera fönsterinställningarna när som helst före exporten genom att klicka på
knappen Advanced Windowing i verktygsfältet (se s. 195). 

Misslyckad export

Om du försöker exportera en behandlingsplan som ger ett stort antal datafiler (cirka 507 filer eller
mappar) i rotkatalogen på din export-zip-skiva kommer exporten att avbrytas och felmeddelanden
kommer att visas.
I sådana fall rekommenderar vi att du omformaterar (eller rensar) mediet och sedan försöker
exportera igen på det sätt som föreslås i den dialogruta som visas. Alternativt kontaktar du
Brainlabs support för mer information.

Riktlinjer för formatering av media

Följande begränsningar för datalagring måste beaktas vid omformatering av media:

Mediaformat Datalagringsbegränsningar

FAT Högst 506 filer eller mappar kan lagras i en ren rotkatalog på mediet.
Om du försöker lagra mer än så visas ett systemmeddelande.

FAT32 Ett stort antal filer eller mappar stöds. FAT32-formatet stöds inte av
Windows NT.

NTFS

Ett stort antal filer eller mappar stöds.
Flyttbara lagringsenheter som zip-skivor eller USB-minnen kan van-
ligtvis inte NTFS-formateras i Windows XP. Automatisk utmatning av
media (t.ex. en zip-skiva) kommer inte att fungera ordentligt.

Exportera: Standard Brainlab-format
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OBS: Se till att rensa rotkatalogen på ditt exportmedium. 
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13.2 Exportera: STL
13.2.1 Exportera STL-data

Allmän information

Detta alternativ ger dig möjlighet att exportera 3D-data från en behandlingsplan i Standard
Tessellation Language (STL-filer) utvecklat för 3D-system. STL-filer använder länkade triangulära
fasetter för att beskriva ett 3D-objekts ytgeometri.

Viktiga tips för STL-export

Om du avser använda en 3D-plotter från tredjepart för utskrift av exporterade objekt måste du se
till att objektet består av en enskild form. Om du har flera delar, eller objekt som inte är anslutna till
varandra, kommer vissa skrivare inte att kunna behandla filen.
Om du exporterar stora objekt kan resulterande STL-fil ta upp mycket stort utrymme på
hårddisken. Se till att din hårddisk har tillräckligt med utrymme.

Varning
Som standard exporterar iPlan STL-filen med millimeter som basenhet. Om det behövs kan
du justera enheten till tum när du definierar arkivinställningarna (se s. 219).

Varning
Objekt som ska exporteras ska ha ett snittavstånd på högst 1,5 mm. Du kan definiera
denna inställning i planeringsuppgiften Object Creation (se s. 129).

Varning
Resultatet av STL-exporten är en approximation av den ursprungliga modellen. Förlust av
information under konverteringen beror på de kvalitetsinställningar som valts i dialogrutan
STL Export. Bilder med hög kvalitet leder till en bättre approximation.

Hur man kommer till export

Steg

1. Klicka på Go to... i Navigator-området för att öppna iPlan Navigator.

2. Klicka på Save and Export för att öppna dialogrutan Save Archives.

3. Klicka på New Archives för att öppna dialogrutan New Archive.

4.
Välj STL och klicka på Next.
Dialogrutan STL öppnas där du kan definiera arkivinställningarna.

Exportera: STL

218 Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0



Hur man definierar arkivinställningar

Figur 121 

Steg

1. Ange ett namn för arkivet i fältet Archive Name i dialogrutan STL. 

2.
I fältet Data Path klickar du på Browse för att navigera till relevant nätverk eller lokal sök-
väg.
Alternativt kan du ange sökvägen till patientdatafilen manuellt.

3.

Välj önskad objektkvalitet i nedrullningslistan Export Quality of Objects.
OBS: Att välja en högre objektkvalitet leder till större filer. Vissa tillverkare kan ha en stör-
sta filstorlek som de kan arbeta med. Du kan använda denna inställning för att exportera
stora strukturer vid en lägre upplösning för att klara storleksbegränsningen. Be tillverka-
ren om mer information. 

4. Välj storleksenhet för objektet (mm eller tum) i nedrullningslistan Unit of STL Data.

5. Aktivera kryssrutan Export objects with color information för att exportera objekt med
de färger som du har definierat i iPlan.

6. Klicka på Test connection för att kontrollera att sökvägen till filen är giltig.

7. Klicka på OK för att stänga dialogrutan och återgå till dialogrutan Save Archives där det
nya arkivet nu visas i listan.
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Dialogrutan Save Archives

Figur 122 

Alternativ

För att fortsätta exportproceduren väljer du arkivet i listan och klickar på Next för att öppna dialo-
grutan STL Export (se s. 220).

För att definiera en annan katalog till vilken planen ska exporteras klickar du på Settings. Juste-
ra sökvägen i fältet Data path på det sätt som beskrivs på s. 219.

För att radera ett arkiv väljer du ett arkiv i listan och klickar på Delete.

För att visa en loggfil innehållande kompletterande information om de steg som hittills slutförts
klickar du på Logfile... (se s. 20).

Hur man exporterar planen

Figur 123 

Exportera: STL
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Steg

1. I dialogrutan Save Archives väljer du arkivet och klickar på Next för att öppna dialogru-
tan STL Export (visas ovan).

2. I avsnittet Plan Details i dialogrutan ändrar du namn och beskrivning för exportmappen.

3.

Välj önskad objektkvalitet i nedrullningslistan Export Quality of Objects.
OBS: Att välja en högre objektkvalitet leder till större filer. Vissa tillverkare kan ha en stör-
sta filstorlek som de kan arbeta med. Du kan använda denna inställning för att exportera
stora strukturer vid en lägre upplösning för att klara storleksbegränsningen. Be tillverka-
ren om mer information. 

4. I avsnittet Export content i dialogrutan aktiverar du motsvarande kryssrutor för Objects
för att välja de objekt som du vill exportera.

5.

• Välj den ursprungliga patientdatauppsättning som tillverkaren ska använda som refe-
rens.

• Aktivera kryssrutan Export reference 3D model.
• Välj typ av tröskel i nedrullningslistan (Skin eller Bone, endast tillgängligt för CT-bild-

uppsättningar).

6. Klicka på Export för att exportera din behandlingsplan.
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13.3 Exportera: DICOM PACS
13.3.1 Exportera till DICOM PACS

Allmän information

Detta alternativ ger dig möjlighet att exportera skärmdumpar i DICOM-format till PACS.

Hur man kommer till export

Steg

1. Klicka på Go to... i Navigator-området för att öppna iPlan Navigator.

2. Klicka på Save and Export för att öppna dialogrutan Save Archives.

3. Klicka på New Archives för att öppna dialogrutan New Archive.

4.
Välj DICOM export via Network och klicka på Next.
Dialogrutan DICOM PACS Export öppnas där du kan definiera arkivinställningarna.

Hur man definierar arkivinställningar

Figur 124 

Steg

1. Ange ett namn för arkivet i fältet Archive Name i dialogrutan DICOM PACS Export. 

2.
I sektionen Archive Settings visas kommunikationsinställningarna.
OBS: Dessa inställningar konfigureras normalt av Brainlabs support. 

3. För att verifiera att specificerade lokala- och serverinställningar är giltiga klickar du på
Test connection.

4. Klicka på OK för att spara dina inställningar och återgå till dialogrutan Save Archives där
det nya arkivet nu visas i listan.

Exportera: DICOM PACS
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Hur man exporterar

Figur 125 

Steg

1. I dialogrutan Save Archives väljer du arkivet i listan och klickar på Next för att öppna dia-
logrutan DICOM Export (se ovan).

2.
De bilder som är tillgängliga för export visas i dialogrutan.
Klicka på Export för att exportera bilderna.
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13.4 Stänga programmet
13.4.1 Översikt

Allmän information

Du kan stänga programmet när som helst, antingen via avstängningsikonen eller via iPlan
Navigator.

Hur man avslutar med avstängningsikonen

Steg

Klicka på avstängningsikonen som visas ovanför Navigator-området.

Hur man avslutar via iPlan Navigator

Steg

1. Klicka på Go to... i avsnittet Navigator för att öppna iPlan Navigator.

2. Klicka på Exit och klicka på OK.

Ändringar som inte sparats

Om det finns ändringar som inte sparats i behandlingsplanen visas följande dialogruta:

Figur 126 

Alternativ

Klicka på Yes för att spara ändringar.

För att stänga av programmet utan att spara ändringarna klickar du på No.

Stänga programmet
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14 iHELP (KUNDSUPPORT PÅ
DISTANS)

14.1 Inledning
14.1.1 Använda iHelp

Allmän information

På begäran kan iPlan-arbetsstationen utrustas med fjärråtkomst till Brainlabs support. Du kan
aktivera denna fjärråtkomst genom att klicka på Start iHelp i Windows Start-meny.
OBS: Kontakta Brainlabs support innan du aktiverar iHelp eftersom aktivering från deras sida
krävs innan du kan använda funktionen. 

Start-menyn

①

Figur 127 
Då iHelp har aktiverats visas motsvarande ikoner i Windows Start-meny ①.
Det är nu möjligt för Brainlabs support att få fjärråtkomst till din iPlan-arbetsstation för att t.ex.
utföra felsökning.
OBS: För att avaktivera fjärråtkomst klickar du på Stop iHelp (Stoppa iHelp) i Windows Start-
meny. 

iHELP (KUNDSUPPORT PÅ DISTANS)

Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 iPlan CMF Ver. 3.0 225



Hur iHelp fungerar

Programmet iHelp som är installerat på kundens system (klienten) pingar iHelp-servern på port
443 eller 17002. Båda är utgående anslutningar, där port 17002 är snabbare. För varje ping
försöker klienten upprätta en SSL-tunnel.
• För att få åtkomst till klienten ansluter Brainlabs support först till iHelp-servern med hjälp av en

SSL-tunnel.
• iHelp-servern slår ihop de båda tunnlarna och Brainlabs support kan komma åt klienten.

Installationskrav

Du behöver inte göra några ändringar av brandväggsinställningarna (såvida du inte vill ge
Brainlabs support en snabbare anslutning till din klient).
Förutsatt att din brandvägg redan tillåter anslutning till Internet inifrån ditt nätverk kommer iHelp
att kunna ge fjärrassistans. Du måste starta iHelp på klienten, annars kan inte Brainlabs support
få åtkomst till den.
Inga patientdata överförs.

För ytterligare information

Kontakta iHelp.support@brainlab.com

Inledning
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