
OBJECT
MANIPULATION
Versio 1.0

Ohjelmiston käyttöohje
Versio 1.1
Copyright 2016, Brainlab AG Germany. Kaikki oikeudet pidätetään.





SISÄLLYSLUETTELO
YLEISTÄ TIETOA..........................................................................................................................5

Yhteystiedot ja juridiset tiedot ................................................................................................................5
Yhteystiedot .................................................................................................................................................5
Juridiset tiedot..............................................................................................................................................6

Symbolit .......................................................................................................................................................7
Tässä ohjeessa käytetyt symbolit.................................................................................................................7

Käyttötarkoitus ...........................................................................................................................................8
Järjestelmän käyttö ......................................................................................................................................8

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa .............................................................................9
Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot..............................................................................................................9
Muut kuin Brainlabin ohjelmistot.................................................................................................................10

Koulutus ja dokumentaatio....................................................................................................................11

OHJELMISTON YLEISKUVAUS....................................................................................13

Kuvien katselutoiminnot ........................................................................................................................13

Aloittaminen ..............................................................................................................................................15

Objektien hienosäätö ..............................................................................................................................17

Objektin toiminnot ...................................................................................................................................19

Lisäobjektien lisääminen........................................................................................................................24

Tietojoukkojen vienti ...............................................................................................................................25
DICOM RT -vienti.......................................................................................................................................26
Burned-In DICOM-vienti .............................................................................................................................27

HAKEMISTO....................................................................................................................................29

SISÄLLYSLUETTELO

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Object Manipulation Ver. 1.0 3



SISÄLLYSLUETTELO

4 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Object Manipulation Ver. 1.0



1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot ja juridiset tiedot
1.1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja Etelä-
Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755
333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alueet Puhelin: +33 800 676 030

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

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

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa ohjelmistosovelluksille huoltoa viiden vuoden ajan. Tänä aikana on saatavilla
sekä ohjelmistopäivityksiä että huoltopalveluja.

Palaute

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

Valmistaja

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

YLEISTÄ TIETOA
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1.1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

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

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot

Nämä ohjelmistot perustuvat osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain OpenJPEGiin. Täydellinen lisenssi- ja tekijänoikeusilmoitus on
tässä: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain libjpeg-turboon. Täydellinen lisenssi- ja tekijänoikeusilmoitus on
tässä: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain libtiffiin. Täydellinen lisenssi- ja tekijänoikeusilmoitus on tässä:
http://www.libtiff.org/misc.html.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain Xerces-C++-ohjelmistoon, joka on käytettävissä Apache-
ohjelmistolisenssin nojalla: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

CE-merkintä

• CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkin-
nällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.

• Lääkinnällisistä laitteista annetussa neuvoston direktiivissä määritettyjen sään-
töjen mukaan Object Manipulation on luokan IIb tuote.

HUOMAUTUS: CE-merkinnän kelpoisuus voidaan vahvistaa vain Brainlabin valmistamissa
tuotteissa.
 

Hävitysohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä
(Waste Electrical and Electronic Equipment):
www.brainlab.com/en/sustainability

Myynti Yhdysvalloissa

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

Yhteystiedot ja juridiset tiedot
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1.2 Symbolit
1.2.1 Tässä ohjeessa käytetyt symbolit

Varoitukset

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

Huomiot

Huomiot merkitään pyöreällä huomiosymbolilla. Ne sisältävät oleellisia turvallisuuteen
liittyviä tietoja ja ilmoittavat mahdollisesta laiteviasta. Mahdollisia ongelmia ovat
esimerkiksi laitteen virhetoiminnot, laitteen toimintahäiriö sekä laitteelle tai muulle
omaisuudelle aiheutunut vaurio.

Huomautukset

HUOMAUTUS: lisätiedot näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä.
 

YLEISTÄ TIETOA
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1.3 Käyttötarkoitus
1.3.1 Järjestelmän käyttö

Käytön indikaatiot

Object Manipulation on osa Elements Object Management 1.0 -ohjelmistoa. Elements Object
Management 1.0 -ohjelmistoa voidaan käyttää kaikissa kliinisissä työnkuluissa, jotka edellyttävät
segmentointiobjektien luontia tai käsittelyä. Itse laitteella ei ole erityisiä kliinisiä indikaatioita.

Aiottu käyttäjäprofiili

Sovellus on tarkoitettu neurokirurgian ja sädehoidon suunnittelun parissa työskentelevien
lääketieteen ammattilaisten ja heidän avustajiensa käyttöön.

Aiottu käyttöympäristö

Sovellusta käytetään:
• sairaalan toimistoympäristössä tai muussa paikassa, jossa on tietokone
• leikkaussalissa / leikkaustiloissa tai kirurgisiin toimenpiteisiin soveltuvissa tiloissa.

Oikeellisuuden tarkistaminen

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

Vastuut

Tämä sovellus on tarkoitettu ainoastaan kirurgin tai käyttäjän apuvälineeksi, eikä se
millään tavalla korvaa kirurgin tai käyttäjän ammatissaan hankkimaa kokemusta eikä poista
heidän vastuutaan käytön aikana.

Käyttötarkoitus
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1.4 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
1.4.1 Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Object Manipulation on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• Content Manager 2.2
• Patient Selection 4.1
• Dicom Proxy 3.3.6
• Image Fusion 2.0
• SmartBrush 2.1
• Brain Metastases 1.0
• Adaptive Hybrid Surgery Analysis 1.0

Muut Brainlabin ohjelmistot

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

YLEISTÄ TIETOA
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1.4.2 Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Valtuutus

Vain valtuutetut Brainlab-työntekijät saavat asentaa ohjelmiston Brainlab-järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Yhteensopivat muut kuin Brainlab-ohjelmistot

Object Manipulation on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012

Lisätietoja yhteensopivista Service Packeista saat ottamalla yhteyden Brainlabin asiakastukeen.

Muut muiden kuin Brainlabin valmistamat ohjelmistot

Object Manipulation -ohjelmiston kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin
määrittämiä ohjelmistoja.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.5 Koulutus ja dokumentaatio

Brainlab-koulutus

Turvallisen ja oikean käytön takaamiseksi Brainlab suosittaa, että kaikki käyttäjät osallistuvat
Brainlabin edustajan pitämään koulutusohjelmaan ennen järjestelmän käyttämistä.

Dokumentaatio

Käyttöohjeet sisältävät tietoja monimutkaisista lääkinnällisistä laitteista ja kirurgisista
ohjelmistoista, joiden käytössä on noudatettava huolellisuutta.
Näin ollen on tärkeää, että kaikki järjestelmän käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

YLEISTÄ TIETOA
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Koulutus ja dokumentaatio

12 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Object Manipulation Ver. 1.0



2 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

2.1 Kuvien katselutoiminnot

Peruskatseluvaihtoehdot

Vaihtoehdot

Voit panoroida leikkeitä napsauttamalla tätä painiketta ja vetämällä leikettä hiiren
osoittimella.

Voit selata leikkeitä
napsauttamalla tätä painiketta ja vetämällä hiiren osoitti-
men leikkeen halki ylös tai alas. Voit myös käyttää hiiren
kiekkoa.

Voit lähentää tai loitontaa
napsauttamalla zoomauspainiketta ja vetämällä hiiren
osoitinta ylös / alas (tai painamalla CTRL ja käyttämällä
hiiren kiekkopainiketta).

Voit kiertää 3D-näkymää
(soveltuvin osin)

napsauttamalla 3D-näkymässä ja vetämällä hiiren osoit-
inta.

Leikkeen ikkunoinnin muuttaminen

Voit muuttaa ikkunointiasetuksia näkyvyyden tai rakenteen kontrastin parantamiseksi.

Vaihtoehdot

Voit muuttaa perusikkunointia napsauttamalla tätä painiketta:

Napsauta yhtä leikettä, pidä hiiren painiketta painettuna ja vedä hiiren osoitinta ikkunointihistog-
rammin säätämiseksi:
• Vedä alas (ylös) kirkkauden lisäämiseksi (vähentämiseksi).
• Vedä vasemmalle (oikealle) kontrastitason lisäämiseksi (vähentämiseksi).

Käytettävissä olevat kuva-asettelut

Napsauttamalla Data ja valitsemalla painikkeen Layouts-kohdasta voit muuttaa kuvaleikkeiden
näyttötapaa.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Vaihtoehdot

Slice Review sisältää 3 x 3 -ristikon, jossa on 3D-näky-
mä vasemmassa yläkulmassa sekä leikejakso.

ACS sisältää 3D-näkymän vasemmassa yläkulmassa se-
kä aksiaalisen, koronaalisen ja sagittaalisen näkymän.

Single sisältää yksittäisen leikkeen.

Kuvien katselutoiminnot
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2.2 Aloittaminen

Yleistä tietoa

Object Manipulation -ohjelmiston avulla voit tarkistaa ja muokata objekteja. Kohdeobjekteja
voidaan kopioida ja yhdistellä loogisten toimintojen avulla. Lisäksi sovelluksessa on toiminto
objektien laajentamiseksi tai pienentämiseksi marginaalien avulla.

Object Manipulationin käynnistäminen

Valitse potilaan tietojoukko Content Managerin avulla ja käynnistä Object Manipulation.

Sovellusikkunassa näytetään luettelo kuvajoukon sisältämistä objekteista Objects-kohdassa:

Kuva 1 
Voit näyttää / piilottaa objektin napsauttamalla silmäkuvaketta objektin nimen vieressä.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Objektin tietojen tarkastelu

Napsauttamalla Objects Data-kohdassa näet enemmän tietoa kustakin objektista, muun muassa
sen tilavuuden ja luontipäivämäärän.

Kuva 2 

Kaikilla Elements-kohteilla ei voida arvioida arvoa, joka määritetään Role (Rooli) -
kohdassa, ja niissä luotetaan vain Type (Tyyppi) -kohdassa määritettyyn arvoon. Tutustu
objektia luonnin jälkeen käyttävän Element-ohjelmiston käyttöohjeeseen ja varmista, että
käytössä on oikeat ominaisuudet.

Aloittaminen
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2.3 Objektien hienosäätö

Yleistä tietoa

Kun olet valinnut tarkasteltavan objektin, voit säätää sen muodon oikeaksi.

Smartshaper-vaihtoehdot

Vaihtoehto Kuvaus

Laajenna objektia.

Yksinkertainen sivellin (saatavilla Single-näky-
mäasettelussa).

Poista osa objektia.

Säädä sivellinkokoa.

Kumoa viimeinen muutos tai useita muutoksia.

SmartShaper-työkalun käyttö

Vaiheet

1. Valitse objekti luettelosta.

2. Keskitä ja zoomaa kohdealue Zoom-, Scroll- ja Pan-toiminnoilla.

3. Valitse SmartShaper.

4. Säädä tarvittaessa sivellinkokoa.

5.

Siirrä SmartShaperia ääriviivan kohdalla. Muutettava ääriviivan osa korostetaan. Nyt voit
vetää ääriviivan haluttuun paikkaan.
Voit taivuttaa, pullistaa tai vetää ääriviivoja hiiren kohdistimen alkuperäisen aseman mu-
kaan.

6. Vieritä seuraavaan leikkeeseen.

7. Toista vaiheita 4–6, kunnes objekti on luotu kaikissa tarvittavissa leikkeissä.

8. Tarkista objekti.

SmartShaper-algoritmi muokkaa objektia paikallisessa kolmiulotteisessa ympäristössä
muokatun ääriviivan ympärillä. Näin ollen kaikki muutokset eivät ehkä ole näkyvissä
näytettävissä leikkeissä. Käyttäjän on tarkistettava SmartShaperin avulla muokattavat
objektit kaikissa 2D-leikkeissä ennen sovelluksesta poistumista.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Brush-työkalun käyttäminen

Vaiheet

1. Valitse objekti luettelosta.

2. Keskitä la lähennä yksittäisen leikkeen näkymässä kohdealueelle Zoom-, Scroll- ja Pan-
toimintojen avulla.

3. Valitse Brush (Sivellin).

4. Säädä tarvittaessa sivellinkokoa.

5. Lisää objektin ääriviivat siveltimellä.

6.
Jos segmentoidun alueen reunat eivät eronneet ympäröivästä alueesta oikein, määritä ra-
jat tarkemmin käyttämällä Erase-työkalua.
Jos käytetään hiirtä, käytä pyyhintään hiiren oikeaa painiketta, kun Brush on aktiivinen.

7.
Muutosta sovelletaan kulloiseenkin leikkeeseen vain kaksiulotteisena.
Vieritä seuraavaan leikkeeseen.

8. Toista vaiheita 4–7, kunnes objekti on luotu kaikissa tarvittavissa leikkeissä.

9. Tarkista objekti.

Objektien hienosäätö
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2.4 Objektin toiminnot

Yleistä tietoa

Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:

Toiminto Kuvaus

Kopioi Luo kopion olemassa olevasta objektista.

Yhdistäminen Luo uuden objektin kahdesta tai useammasta
yhdistetystä objektista.

Vähennys Luo uuden objektin, kun yksi tai useampi objek-
ti vähennetään toisesta objektista.

Leikkauskohta Luo uuden objektin yhden tai useamman objek-
tin leikkauskohdasta.

Marginaali Pienennä tai laajenna toiminnon tulosta.

Yhdistämis-, leikkauskohta- ja vähennystoimintojen tulokset saattavat poiketa objektin
alkuperäisestä muodosta, kun kohteet segmentoidaan eri leikejoukoissa ja/tai eri
resoluutioilla. Käyttäjän on tarkistettava yhden loogisen toiminnon avulla luodut objektit.

Objektin kopioiminen

Vaiheet

1. Napsauta Copy.

2. Valitse kopioitava objekti luettelosta Objects-kohdassa.

3.

Uuden objektin esikatselu näytetään leikenäkymässä ja luetellaan Operation Preview -
kohdassa.

4. Voit päättää lisätä marginaalin (katso s. 22).

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Vaiheet

5.

Jos olet tyytyväinen toimintoon, voit tallentaa objektin napsauttamalla Store. Näytetään
tämä valintaikkuna:

Järjestelmä tuottaa oletusarvoisen nimen ja muita arvoja, joita voit muuttaa. Voit muuttaa
objektin väriä napsauttamalla Color.

6. Voit tallentaa objektin napsauttamalla OK.

Objektien yhdistäminen

Union-toiminnon avulla voit luoda uuden objektin kahdesta yhdistetystä objektista.

Vaiheet

1. Napsauta Union.

2. Valitse kaksi tai useampia objekteja luettelosta Objects-kohdassa.

3.

Uuden objektin esikatselu näytetään leikenäkymässä ja luetellaan Operation Preview -
kohdassa.

4. Voit päättää lisätä marginaalin (katso s. 22).

5.
Jos olet tyytyväinen toimintoon, voit tallentaa objektin napsauttamalla Store.
Näytetään valintaikkuna, josta saadaan oletusarvoinen nimi ja muita arvoja, joita voit
muuttaa. Voit muuttaa objektin väriä napsauttamalla Color.

6. Voit tallentaa objektin napsauttamalla OK.

Objektin toiminnot
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Kahta objektia koskevan vähennyksen suorittaminen

Subtraction-toiminnon avulla voit luoda uuden objektin, kun yksi objekti vähennetään toisesta
objektista.

Vaiheet

1. Valitse ensimmäinen objekti luettelosta Objects-kohdassa.

2. Napsauta Subtraction.

3. Valitse Objects-kohdassa luettelosta objektit, jotka haluat vähentää kohdeobjektista.

4.

Uuden objektin esikatselu näytetään leikenäkymässä ja luetellaan Operation Preview -
kohdassa.

5. Voit päättää lisätä marginaalin (katso s. 22).

6.
Jos olet tyytyväinen toimintoon, voit tallentaa objektin napsauttamalla Store.
Näytetään valintaikkuna, josta saadaan oletusarvoinen nimi ja muita arvoja, joita voit
muuttaa. Voit muuttaa objektin väriä napsauttamalla Color.

7. Voit tallentaa objektin napsauttamalla OK.

Kahden objektin leikkauskohdan käyttö

Intersection-toiminnolla luodaan uusi objekti kahden objektin leikkauskohdasta.

Vaiheet

1. Valitse ensimmäinen objekti luettelosta Objects-kohdassa.

2. Napsauta Intersection.

3. Valitse Objects-kohdassa luettelosta objektit, joiden haluavat leikkaavan kohdeobjektin
kanssa.

4.

Uuden objektin esikatselu näytetään leikenäkymässä ja luetellaan Operation Preview -
kohdassa.

5. Voit päättää lisätä marginaalin (katso s. 22).

6.
Jos olet tyytyväinen toimintoon, voit tallentaa objektin napsauttamalla Store.
Näytetään valintaikkuna, josta saadaan oletusarvoinen nimi ja muita arvoja, joita voit
muuttaa. Voit muuttaa objektin väriä napsauttamalla Color.

7. Voit tallentaa objektin napsauttamalla OK.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Marginaalin lisääminen objektiin

Kun luot objektin käyttäen yhtä näistä toiminnoista, voit pienentää tai laajentaa toiminnon tulosta
kohdevolyymin aikaansaamiseksi.

Vaiheet

1. Käynnistä yksi seuraavista toiminnoista: Copy, Union, Subtraction tai Intersection.

2. Napsauta Margin.

3.

Valitse marginaalin leveys näytettävän liukusäätimen avulla.

Voit muokata marginaalia edelleen Advanced-kohdassa käytettävissä olevien paramet-
rien avulla:

Voit säätää marginaalia liukusäädinten avulla seuraaviin suuntiin:
• L–R: vasen - oikea
• A–P: anteriorinen - posteriorinen
• H–F: pää - jalat

4.

Esikatselu näytetään leikenäkymissä.

Objektin toiminnot
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Vaiheet

5.

Marginaali lisätään uuteen objektiin, jos päätät tallentaa sen.

Kaikilla Elements-kohteilla ei voida arvioida arvoa, joka määritetään Role -kohdassa, ja
niissä luotetaan vain Type -kohdassa määritettyyn arvoon. Tutustu objektia luonnin jälkeen
käyttävän Element-ohjelmiston käyttöohjeeseen ja varmista, että käytössä on oikeat
ominaisuudet.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.5 Lisäobjektien lisääminen

Lisäobjektien lisääminen

Jos tämän potilaan kuvajoukko sisältää aiempia määritettyjä objekteja, voit lisätä ne Object
Manipulation -toimintoa varten.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos Elements Segmentation on
lisensoitu.
 

Vaiheet

1.

Napsauttamalla Additional Objects Data-kohdassa näet luettelon aiemmin määritetyistä
objekteista.

2. Valitse lisäobjektit sisältävä kuvajoukko Object Basis -kohdasta. Kyseisessä kuvajoukos-
sa käytettävissä olevat objektit näytetään.

3.

Jotkin objektit ovat käytettävissä vain hakutoiminnon avulla:
• Napsauta hakukenttään.
• Kirjoita lisättävän objektin nimi.
• Luettelo suodatetaan vastaavien objektien näyttämiseksi.

4. Napsauttamalla + voit lisätä objektin näkymiin.

Lisäobjektien lisääminen
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2.6 Tietojoukkojen vienti

Yleistä tietoa

Sovelluksen luomat 3D-objektit tallennetaan kirjoitustaululle, ja niitä voidaan käyttää muiden
Elementsien kanssa työnkulussa lisäsuunnitteluun ja -käsittelyyn. Nämä objektit voidaan myös
viedä käyttöön muun valmistajan sovelluksissa.
Brainlab Elements -kohteet DICOM RT Export ja DICOM Burned-In Export asennetaan aina
Object Manipulation -toiminnon lisäksi. Molemmat vientitoiminnot ovat käytettävissä Content
Managerissa. (Katso Content Manager- ja Patient Selection -ohjelmistokäyttöohje.)
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2.6.1 DICOM RT -vienti

DICOM RT -tietojen vienti

DICOM-sädehoidon (RT) vientitoiminnossa DICOM-vienti muunnetaan DICOM RT -kohtaiseen
muotoon ja tiedot viedään ennalta määritettyyn DICOM-verkkotallennuskohteeseen
jatkokäsiteltäväksi muiden valmistajien järjestelmissä.
DICOM RT -viennissä käytetään DICOM-yhdistämiskirjastoa muiden valmistajien järjestelmien
siirtoprotokollana. DICOM helpottaa eri myyjien järjestelmien välistä yleistä yhteentoimivuutta.
DICOM RT -viennillä saadaan aikaan viimeisin DICOM-objektien alijoukko, joka helpottaa
erityisten digitaalisten kuvatietojen, graafisten tietojen ja muiden kuin kuvatietojen siirtoa kahden
tai useamman järjestelmän välillä.
Yksityiskohtaiset tiedot ja viimeisimmän DICOM-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saat
vierailemalla osoitteessa www.brainlab.com/DICOM.

Brainlabin DICOM-kokoonpanolla ei voida taata, että yhteentoimivuus on aina oikeanlaista.
On tarkistettava, että laitteistosi on täysin toimintakykyinen ja että se tuottaa tarkkoja
tuloksia.
DICOM tallentaa tietyn määrän pisteitä tilassa, jota käytetään ääriviivojen rekonstruointiin. Eri
järjestelmien käyttämien erilaisten algoritmien vuoksi ääriviivaesitykset ovat erittäin
todennäköisesti vaihtelevia, mutta vain vähän. Nämä eri tulkinnat saattavat johtaa ääriviivojen
vähäisiin vääristymiin ja volyymin kokoeroihin. Tarkista siis rakenteet huolellisesti sen jälkeen, kun
ne on importoitu muun valmistajan järjestelmään.

3D-objektien ja merkintäpisteiden vienti

Viennin aikana 3D-objektit ja merkintäpisteet muunnetaan niin sanottuun ”DICOM RT Structure
Set -joukko” -muotoon, jolloin objektit poimitaan uudelleen kulloisenkin valikoiman sisältämän
asiaankuuluvan kuvajoukon tai fuusioidun kuvajoukon mukaan.
3D-objektien ja merkintäpisteiden vientiä varten on kaksi mahdollista kokoonpanoa:
1. Oletusarvoinen kokoonpano: Kaikki objektit viedään sen alkuperäisen kuvajoukon

asiayhteydessä, jossa ne luotiin. Jos alkuperäistä kuvajoukkoa ei ole valittu vietävien tietojen
joukkoon, viimeisin TT-kuvajoukko, joka fuusioidaan alkuperäiseen kuvajoukkoon, valitaan
viennin perusjoukoksi. Jos valitsit vain MR-kuvajoukkoja, valitaan joukko, jonka volyymi on
suurin ja vokselikoko pienin. Jos et valinnut vietäväksi fuusioituja kuvajoukkoja, vientiprosessi
keskeytetään.

2. Kaikki objektit luodaan viimeisimpiin vietäväksi valittuihin TT-tietoihin. Jos valitaan objekteja,
joita ei ole fuusioitu tähän TT-kuvajoukkoon, näitä objekteja ei viedä. Voit muuttaa
oletusarvoista kokoonpanoa ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Kun objektit poimitaan uudelleen alkuperäiseen tai fuusioituun kuvajoukkoon, tietoja
saatetaan menettää. Tarkista siis rakenteet huolellisesti sen jälkeen, kun ne on importoitu
muun valmistajan järjestelmään.

Ääriviivojen tulkinta

Brainlab tallentaa ääriviivat erittäin suurella tarkkuudella. DICOM-standardin asettamien
rajoitusten vuoksi ääriviivapisteiden sijoittamisen tarkkuus saattaa heikentyä, ennen kuin
ääriviivatiedot kirjoitetaan DICOM RT Structure Set -joukkoon. Ääriviivapisteiden määrän
mukaan tarkkuus saattaa alentua 10E-9 m:stä 10E-5 m:een.

RT-rakennejoukkojen ääriviivat voidaan tulkita hieman eri tavoin järjestelmän mukaan. Näin
ollen saattaa ilmetä ei-toivottuja muutoksia kohdistukseen tai suuntaukseen tai kuvan
ääriviivojen kääntymistä tai heijastumista. Lisäksi rakenteiden muoto ja tilavuus saattavat
järjestelmän mukaan olla hieman erilaisia ääriviivojen esittämiseen käytettävien erilaisten
algoritmien vuoksi. Tarkista siis rakenteet huolellisesti sen jälkeen, kun ne on importoitu
muun valmistajan järjestelmään.

Tietojoukkojen vienti
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2.6.2 Burned-In DICOM-vienti

Burned-In-tietojoukkojen vienti

DICOM Burned-In Dataset -vientitoiminnossa segmentoidun objektin ääriviivat integroidaan
pysyvästi DICOM MR -kuvasarjaan luoden näin uuden DICOM-kuvasarjan. Tämä toiminnallisuus
on saatavilla vain tarkalleen yhdelle segmentoidulle objektille, joka on yhdistetty tarkalleen yhteen
DICOM MR -kuvasarjaan. DICOM-yhteensopivilla muiden valmistajien sovelluksilla nämä kuvat
voidaan ladata ja sisältö voidaan luoda uudelleen käyttäen esim. kynnystysalgoritmeja.
Viennin päätyttyä äskettäin luotu DICOM-kuvasarjan tunnistetaan vaivattomasti sarjan ”BURNED-
IN”-kommentista, ja se löytyy samasta paikasta kuin alkuperäiset potilastiedot.

Burned-In-vientitoiminnolla luodaan uusi DICOM-kuvasarja, johon sisältyy pysyvä muutos
pikseliarvoissa. Burned-In-ääriviivojen alapuolella olevia rakenteita ei voida käyttää
myöhemmin. Käytä Burned-In-kuvasarjaa ainoastaan yhdessä alkuperäisen MR-kuvasarjan
kanssa.

Viedyn objektin koko ja muoto saattaa näkyä erilaisena tuloksensa saatavassa
kuvasarjassa. Brainlab tallentaa ääriviivat erittäin suurella tarkkuudella. Koska ääriviivat
rasteroidaan ja poimitaan uudelleen resoluutioltaan alhaisempiin kuviin, ilmenee tietojen
menetystä. On suositeltavaa käyttää korkearesoluutioista kuvasarjaa, jotta saadaan
parhaat mahdolliset tuotostulokset. Tarkista luodut kuvat huolellisesti ja vertaa niitä
alkuperäiseen kuvasarjaan ennen vientiä muun valmistajan laitteeseen.

DICOM helpottaa eri myyjien järjestelmien välistä yleistä yhteentoimivuutta. Brainlabin
DICOM-kokoonpanolla ei kuitenkaan voida taata, että yhteentoimivuus on aina oikeanlaista.
On tarkistettava, että laitteistosi on täysin toimintakykyinen ja että se tuottaa tarkkoja
tuloksia.

Luodut kuvat saattavat näkyä erilaisina muiden valmistajien järjestelmissä käytettyinä.
Kuvan intensiteetit saatetaan esittää eri tavoin sen mukaan, miten kuvaa tulkitaan muun
valmistajan järjestelmässä. Tarkista kuvat huolellisesti ja vertaa niitä alkuperäiseen
kuvasarjaan ennen niiden käytön jatkamista.
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