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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje a právní informace
Kontaktní údaje

Podpora

Pokud nemůžete potřebné informace najít v této příručce nebo pokud máte nějaké otázky či
problémy, spojte se s technickou podporou společnosti Brainlab:

Oblast Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední a Jižní
Amerika

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

Brazílie Tel.: (0800) 892-1217

Velká Británie Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Tel.: +34 (900) 649 115

Francie a francouzsky mluvící regiony Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Tel.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

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

Očekávaná servisní životnost

Společnost Brainlab poskytuje pro software servis po dobu pěti let. Během tohoto období jsou
nabízeny aktualizace programu i podpora na místě.

Zpětná vazba

I přes pečlivou kontrolu může tento manuál obsahovat chyby.
Pokud máte nějaké návrhy, jak bychom tento manuál mohli vylepšit, spojte se s námi přes e-
mailovou adresu igs.manuals@brainlab.com.

Výrobce

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.1.1 Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje informace, které jsou duševním vlastnictvím chráněným autorskými právy.
Žádná část této příručky se bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab nesmí
reprodukovat ani překládat.

Ochranné známky jiných společností

• Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
ve Spojených státech a jiných zemích.

Integrovaný software třetí strany

Tento program je zčásti založen na práci společnosti Independent JPEG Group.
Tento program je zčásti založen na portu iTextSharp od Bruna Lowagieho a Paula Soarese.
Smartbrush Angio je program chráněný autorským právem. Na program Smartbrush Angio se
vztahuje zákon o ochraně duševního vlastnictví. Na pracovní stanici s programem Smartbrush
Angio mohou být kromě programu Smartbrush Angio nainstalovány další softwarové aplikace,
ke kterým se udílí licence v rámci typu GNU General Public License. Software chráněný
autorským zákonem a volně šiřitelný software se používají v souladu s doložkou GNU GPL o
pouhém spojení jiného díla. Úplné znění GNU General Public Licence najdete zde:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

Označení CE

• Označení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní po-
žadavky směrnice o zdravotnických prostředcích (Medical Device Directive,
MDD).

• Podle směrnice MDD, směrnice rady 93/42/EEC, je Smartbrush Angio 1.0
produktem třídy IIb.

POZNÁMKA: platnost označení CE lze ověřit pouze u produktů vyrobených společností Brainlab.
 

Pokyny pro likvidaci

Elektrická a elektronická zařízení likvidujte výhradně v souladu s místními předpisy. Ví-
ce informací o směrnici WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, neboli od-
pad z elektrických a elektronických zařízení) najdete na:
http://www.brainlab.com/weee.

Prodej v USA

Podle federálních zákonů USA může tento produkt prodat pouze lékař nebo se může prodat na
objednávku lékaře.

Kontaktní údaje a právní informace
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1.2 Symboly
Symboly použité v této příručce

Varování

Varování je označeno symbolem varovného trojúhelníku. Tyto pasáže obsahují důležité
bezpečnostní informace týkající se případného úrazu, smrti či jiných vážných důsledků
spojených s nesprávným používáním zařízení.

Upozornění

Upozornění je označeno kruhovým výstražným symbolem. Tyto pasáže obsahují důležité
bezpečnostní informace týkající se případných závažných problémů se zařízením. K
takovým problémům může patřit nesprávná funkce přístroje, jeho selhání a poškození
samotného přístroje či majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou tištěny kurzívou a obsahují další užitečné tipy.
 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.3 Zamýšlený účel
Používání systému

Zamýšlený účel

Smartbrush Angio je aplikace pro zvýrazňování anatomických vaskulárních struktur a patologií
na lékařských snímcích.

Zamýšlený uživatel

Tato uživatelská příručka je určena pro zdravotnické odborníky a/nebo jejich zaměstnance.

Kontrola hodnověrnosti

Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

Odpovědnost

Tato aplikace chirurgovi či uživateli pouze pomáhá, ale v žádném případě nemůže nahradit
jejich zkušenosti ani je zbavit odpovědnosti za to, jak systém používají.

Zdravotnické elektrické systémy

Informace o konfiguraci zdravotnických elektrických systémů naleznete v příslušné příručce k
obsluze systému a technické příručce.

Zamýšlený účel
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1.4 Komptabilita s lékařskými přístroji
Lékařský software společnosti Brainlab

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Program Smartbrush Angio 1.0 je kompatibilní s:
• Content Manager 2.0
• DICOM Viewer 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Proxy 3.2.

Další software společnosti Brainlab

Další kompatibilní software společnosti Brainlab může být vydán po zveřejnění této uživatelské
příručky. Máte-li ke kompatibilitě nějaké dotazy, obraťte se na podporu společnosti Brainlab.
Pokud v současnosti máte jiné softwarové verze než ty, jež jsou uvedeny výše, obraťte se na
pracovníky podpory společnosti Brainlab, kteří vám podrobnosti ohledně kompatibility objasní.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4.1 Software od jiných společností

Kompatibilní software od jiných společností než Brainlab

Program Smartbrush Angio 1.0 je kompatibilní s:
• Microsoft Windows 7,
• Microsoft Windows 8.

Informace o kompatibilitě servisních balíčků zjistíte u podpory společnosti Brainlab.

Povoleny jsou pouze důležité aktualizace operačního systému Microsoft Windows.
Nedoporučuje se aktualizace stahovat ani instalovat během ošetřování pacienta.

Doporučuje se systém chránit pomocí moderního antivirového programu. Vezměte na
vědomí, že to může snížit výkon systému, například skenování v reálném čase (také známé
jako testování při přístupu k souboru, heuristická ochrana, rezidenční štít, automatická
ochrana) může zpomalit stahování a ukládání údajů pacienta.

Komptabilita s lékařskými přístroji
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1.5 Školení a dokumentace
Přehled

Školení Brainlab

Pro zajištění bezpečného a správného používání systému by se všichni jeho uživatelé měli
nejdříve zúčastnit školení vedeného zástupcem společnosti Brainlab.

Dokumentace

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program, který musí být používán opatrně.
Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému:
• si před používáním zařízení pečlivě přečetli tuto příručku,
• měli tuto příručku neustále k dispozici.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Školení a dokumentace
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2 POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU
SMARTBRUSH ANGIO

2.1 Úvod
Přehled

Všeobecné informace

Smartbrush Angio je aplikace pro zvýrazňování vaskulárních struktur a patologií na lékařských
snímcích. Umožňuje vám kombinovat sérii 3D snímků s nelokalizovanou 2D dynamickou
angiografií tak, abyste si mohli simultánně prohlížet obrazové informace.
V závislosti na obrazovém vstupu je možné zvýraznit vaskulární struktury jako 3D objekty pro
další zpracovávání.

Jak pracovat s programem Smartbrush Angio

Pracovní postup

1. Vyberte sérii snímků.

2. Vytvořte Fusion (Propojení).

3. Zvýrazněte ve snímku oblast zájmu pomocí ROI (Oblast zájmu).

4. Ověřte a v případě potřeby opravte 3D vaskulární objekt pomocí funkce Brush/Smart-
brush Angio.

Indikátor pracovního postupu

Program Smartbrush Angio má vizuální indikátor pracovního postupu, který zobrazuje, kde se v
pracovním postupu právě nacházíte.

Obrázek 1 
Pro navigaci pracovním postupem používejte tlačítka Back (Zpět) a Next (Další).

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SMARTBRUSH ANGIO
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2.2 Otevření programu Smartbrush Angio

Jak otevřít pracovní postup Angio Planning

Krok

Zvolte Angio Planning v nabídce pracovních postupů v Content Manager.

Otevření programu Smartbrush Angio
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2.3 Výběr dat
Výběr pacientů

Jak vybrat pacienta

Kroky

1. Vyberte pacienta v nástroji Patient Browser.

2. Zvolte Select (Vybrat).

POZNÁMKA: máte-li zájem o další informace viz Uživatelská příručka k programu Patient
Browser.
 

Jak vybrat snímky

③

①

②

Obrázek 2 

Kroky

1.

Zvolte sérii snímků, kterou si přejete použít ①.
Snímky se zobrazí v oblasti Selected Data ②.
POZNÁMKA: pokud bude chybět nějaký požadovaný typ dat, budete na to upozorněni v
informační oblasti ③.
 

POZNÁMKA: lze také načíst stávající výsledky Smartbrush Angio.
 

2.
Zvolte OK.
POZNÁMKA: OK můžete zvolit pouze tehdy, jsou-li vybrána všechna požadovaná data
sérií snímků.
 

POZNÁMKA: pro další informace viz Uživatelská příručka k programu pro Content Manager,
Patient Browser a DICOM Viewer.
 

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SMARTBRUSH ANGIO
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Požadavky na snímková data

Smartbrush Angio vyžaduje data snímkových sérií, která obsahují vaskulární detaily. Snímky
typu CT nebo MRI budou zvýrazněny automaticky.
Při výběru dat se načítají pouze data sérií snímků, která jsou relevantní pro angio proceduru, a
vynechají se data, která relevantní nejsou.
Vhodná data jsou:
• Série 2D snímků: Pro registraci/propojení se sérií 3D snímků jsou zapotřebí přední a laterální

angiografické projekce. Pro vizualizaci a porovnání s anatomickými daty se také používají
dynamické informace o průtoku.

• 3D MRI nebo CT s kontrastem: Pro rozlišení vaskulárních informací je zapotřebí zvýšený
kontrast.

• Cévní objekty: Cévní objekty jsou automaticky zvýrazněny na základě zvolených 3D modalit s
kontrastem.

POZNÁMKA: více informací ohledně skenování získáte u technické podpory společnosti Brainlab.
 

Segmentace cév

Zvolené a zvýrazněné série snímků (vyznačené oranžovým rámečkem) spustí přednostní
segmentaci cév.
Při zvolení odlišných zobrazovacích modalit se zvýrazněná série snímků použije pro segmentaci
cév jako první. V informační oblasti se zobrazí postup segmentace a série snímků.

Jak definovat orientaci snímku

④

② ③①

U angio plánování jsou vyžadovány přední a laterální série snímků. Informace o orientaci se
obvykle zobrazují v záhlaví DICOM ①.
Jestliže skener orientaci neukládá, můžete ručně:

Kroky

1. Zvolit ikonu pera ④.

2. Zvolit orientaci snímku z dostupných možností ③.

3. Zvolte OK.

Jak odstraňovat snímky

Krok

Zvolte X ②, čímž odstraníte sérii snímků z okna Selected Data.

Výběr dat
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Jak dokončit výběr dat

Krok

Po výběru dat zvolte Next.

Ukládání změn

Při navigaci z výběru pacienta budete vyzváni následujícím dialogovým oknem:

Obrázek 3 

Možnosti

Save Ukládá vytvořený obsah a vrací vás do výběru pacienta.

Discard Odstraní všechen vytvořený obsah a vrací vás do výběru pacienta.

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SMARTBRUSH ANGIO
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2.4 Propojení

Propojení snímků

Obrázek 4 
Po zvolení série snímků vás program vyzve, abyste propojili (společně zaregistrovali) obrazová
data.
Zvolení Fusion automaticky propojí série 2D a 3D snímků. Snímky jsou propojeny na základě
anatomických struktur společných pro obě série snímků.

Než budete pokračovat, zkontrolujte výsledek propojení.

Propojení
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Ruční zarovnání před propojením

②

④

⑤

⑦

③

⑥

①

Obrázek 5 
Ruční zarovnání snímků pomáhá algoritmu propojení a zlepšuje výsledky.
Můžete měnit měřítko a otáčet 3D vrstvu cév podél jejích os, čímž lépe sladíte základní 2D
obrazová data.

Č. Vysvětlení

① Zobrazuje orientaci snímku a cév.

② Horizontálně otáčejte 3D vrstvu cév.

③ Otáčejte 3D vrstvu cév na ose X-Y.

④ Vertikálně otáčejte 3D vrstvu cév.

⑤ Zvětšujte nebo zmenšujte měřítko 3D snímku.

⑥ Přehrajte angiogram.

⑦ Přesuňte posuvník na konkrétní místa v angiogramu.

Jak nastavit 3D vrstvu cév

Kroky

1. Otáčejte nebo upravujte 3D vrstvu cév ve vztahu k základnímu 2D snímku.

2. Jakmile budete spokojeni s výsledky, pokračujte zvolením Next.

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SMARTBRUSH ANGIO
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Jak vytvořit automatické propojení

Kroky

1. Zvolte Fusion, abyste zahájili propojení mezi sériemi snímků.

2. Ověřte propojení.

3. Pokračujte zvolením Next.

Dialogové okno Fusion

Obrázek 6 
Krok Fusion je možné přeskočit bez pomocné registrace dat sérií snímků.
Po zobrazení výše uvedeného dialogu doporučujeme zvolit Yes (Ano) a pokračovat automatickým
propojením.

Funkce propojení

Funkce

Fusion: Optimalizuje ručně nastavené propojení mezi sériemi snímků.

Zvolením Undo Fusion anulujete automatické propojení snímků.
POZNÁMKA: během automatického propojení se deaktivují všechny ostatní
funkce, dokud nebude propojení dokončeno.
 

Reset a Undo Fusion sdílejí stejné umístění na liště.
Použijete-li funkci Undo Fusion po automatickém propojení, navrátí cévu na její
ručně nastavený stav před propojením.
Reset navrátí cévu zpět do její původní pozice před ručním nastavením.
POZNÁMKA: po použití funkce Reset bude funkce deaktivována, dokud nedojde
ke změně polohy cévy.
 

Propojení
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Funkce

Obrázek 7 
Vessel Visible: Zapíná či vypíná překrytí cév, což pomáhá ručnímu nastavení propojení. Impli-
citní průhlednost cévního objektu je 50 %, aby byl vidět i snímek na pozadí.
Vessel Complexity (Složitost cév): zvyšuje či snižuje úroveň spletitosti cévy zobrazené na
překrytí snímku.
POZNÁMKA: Vessel Complexity slouží k odstranění artefaktů segmentace cévy a zlepšení vý-
sledků propojení. Pro automatické propojení budou přicházet v úvahu pouze viditelné cévní
struktury.
 

Obecné funkce

Funkce

Otevírá hlavní obrazovku programu Content Manager.

Otevírá výběr dat.

Potvrzuje výsledky vašeho aktuálního kroku a pokračuje ke kroku dalšímu.

Vrací na předešlý krok.
Výsledky se automaticky neukládají.

Jak propojení dokončit

Krok

Po úpravě propojení zvolte Next.

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SMARTBRUSH ANGIO
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2.5 ROI (Region of Interest - oblast zájmu)

Všeobecné informace

Funkci ROI používejte k definování oblastí zájmu, např. ložiska na angiogramu.

Jak používat ROI

①

②

③

Obrázek 8 

Kroky

1. Procházejte snímky pomocí posuvníků ① (nebo kolečka myši), dokud nevyhledáte oblast
zájmu.

2. Zvolte ROI Brush.

3.

Zvýrazněte v jednom zobrazení oblast zájmu nakreslením kontury ②.
Oblast bude vyznačena modře a vytvoří v druhém zobrazení ③ paprsek.
POZNÁMKA: je-li to zapotřebí, při kreslení kontury snižte velikost štětce o 50 % stisknu-
tím klávesy shift (dostupná pouze na PC).
 

4.
Zvýrazněte oblast zájmu na druhém zobrazení.
POZNÁMKA: pokud se paprsky na obou zobrazeních neprotnou, funkce Next bude deak-
tivována. Upravte tahy štětce, ROI Brush.
 

ROI (Region of Interest - oblast zájmu)
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Kroky

5.

Je-li to zapotřebí, použijte pro přesnější definici ohraničení funkci ROI
Erase.
POZNÁMKA: je-li použita myš, při aktivní funkci ROI Brush k mazání
používejte pravé tlačítko myši.
 

Zvolením Undo lze stornovat předchozí tah / vymazat kroky.

6. Ověřte vytvořený objekt ROI Brush.

7. Zvolte Next.

Možnosti zobrazení

Obrázek 9 
Pro snazší identifikaci oblastí zájmu můžete pomocí rozevírací nabídky přepínat mezi DSA
(stupnice šedi) a CIP (barva).

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SMARTBRUSH ANGIO

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Smartbrush Angio Ver. 1.0 23



Zobrazení ROI

①

②

Obrázek 10 

Č. Zobraze-
ní

Vysvětlení

① CIP Color Intensity Projection: Dynamický angio průtok s barevně kódovanými ča-
sovými informacemi vycházejícími z DSA snímků.

② DSA Digital Subtraction Angiography: Zobrazuje angiografické zobrazování ve
stupnici šedi.

Jak dokončit úpravu ROI

Krok

Po úpravě ROI zvolte Next.

ROI (Region of Interest - oblast zájmu)
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2.6 Používání programu Smartbrush Angio

Všeobecné informace

Po definici ROI (oblasti zájmu) program Smartbrush Angio na základě zvolených anatomických
obrazových dat automaticky detekuje a vytvoří 3D objekt ložiska. Tento objekt bude zobrazen na
každém řezu vaší série snímků pacienta.
POZNÁMKA: jestliže algoritmus pro detekci ložiska nedokáže ve vaší zvolené oblasti zájmu
vyhledat užitečná data, vytvoří implicitní ložisko se stejným tvarem jako vámi definovaná oblast
zájmu.
 

Přehled hlavní obrazovky

Smartbrush Angio vám umožňuje na jednotlivých řezech ručně zvýraznit a jemně doladit oblasti
zájmu.
Implicitně 3x3 View zobrazuje přehled detekovaných 3D objektů ložiska jako řezy. Každý řez je
dostupný k úpravám. Zvolíte-li odlišné zobrazení ②, 3x3 View ④ se podle toho aktualizuje.

②

⑤

⑦
⑥

①

④③

Obrázek 11 

Č. Vysvětlení

① Zobrazení angiogramu, např. boční levý nebo přední pravý, a jejich příslušné ovládací
prvky pro přehrávání angiogramu.

②

Možnosti zobrazení:
• Axial,
• Coronal,
• Sagittal,
• 3D.

③ Používané zobrazení označuje oranžový rámeček v oblasti hlavního okna.

④ Obrazové řezy 3D objektu ložiska.

⑤ Lišta.

⑥ Rozevírací nabídka výběru zobrazení.

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SMARTBRUSH ANGIO
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Č. Vysvětlení

⑦ Nastavitelný posuvník tloušťky řezu.

Funkce na liště

Tlačítko Funkce

Scroll: procházejte obrazovými řezy přetažením ukazatele myši přes aktuální
řez.

Zoom: zvětšete oblast zájmu přetažením ukazatele myši přes řez.

Přepínejte mezi 3x3 View a Single View a zobrazte rozevírací nabídku dostup-
ných propojených snímků.

Pan: panorámujte oblast zájmu na snímcích.
Poloha kliknutí/dotyku definuje střed zobrazení.
POZNÁMKA: zvolíte-li v režimu 3x3 View v jednom zobrazení funkci Pan, další
zobrazení se podle toho aktualizují.
 

Zvýrazněte obrysy 3D objektu ložiska.

Vyretušujte jednotlivé řezy 3D objektu ložiska.
POZNÁMKA: pouze Single View.
 

Opravte nedokonalosti a zpřesněte definici ohraničení.

Zvolením Undo stornujete poslední provedenou změnu.

Nastavte jas přetažením ukazatele myši přes aktuální řez.

Pomocí funkce Rotate lze otáčet 3D objekt.
POZNÁMKA: dostupné pouze v zobrazení 3D View.
 

Používání programu Smartbrush Angio
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Jak používat Smartbrush pro editaci objektů ložiska

Kroky

1. Zvolte 3x3 View z možností View.

2. Vycentrujte a zvětšete oblast zájmu pomocí funkcí Zoom, Scroll a Pan.

3. Zvolte Smartbrush.

4. Přetáhněte Smartbrush přes zvýrazněnou oblast podobně, jako byste táhli štětcem.

5.
Funkce Smartbrush zvýrazňuje všechny připojené pixely.
POZNÁMKA: Smartbrush zvýrazňuje oblast, kterou jste označili, a vytváří objekt pomo-
cí 3D interpolace.
 

6. Nebudou-li okraje zvýrazněné oblasti řádně odlišeny od oblasti okolní,
použijte funkci Erase, abyste tyto okraje definovali přesněji.

7. Pomocí tlačítka Scroll přejděte na další řez.

8. Je-li to zapotřebí, upravte Slice Thickness (Tloušťka řezu) (pro více informací viz str.
29).

9. Opakujte kroky 4-8, dokud nebudete spokojeni s výsledky.

10. Ověřte 3D objekt ložiska.

11.
Zvolte Done, abyste dokončili angiografické plánování.
Otevře se program Content Manager.

Jak používat funkci Brush pro editaci objektů ložiska

Kroky

1. Zvolte Single View z možností View.

2. Vycentrujte a zvětšete oblast zájmu pomocí funkcí Zoom, Scroll a Pan.

3. Zvolte Brush.

4. Přetáhněte Brush přes zvýrazněnou oblast podobně, jako byste táhli štětcem.

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SMARTBRUSH ANGIO
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Kroky

5.
Brush zvýrazní všechny připojené pixely a vytvoří objekt bez interpolace.
POZNÁMKA: Brush zvýrazní oblast na základě vašeho označení a automaticky
nepřidává ani neodstraňuje voxely.
 

6. Nebudou-li okraje zvýrazněné oblasti řádně odlišeny od oblasti okolní,
použijte funkci Erase, abyste tyto okraje definovali přesněji.

7. Pomocí tlačítka Scroll přejděte na další řez.

8. Je-li to zapotřebí, upravte Slice Thickness (pro více informací viz str. 29).

9. Opakujte kroky 4-8, dokud nebudete spokojeni s výsledky.

10. Ověřte 3D objekt ložiska.

11.
Zvolte Done, abyste dokončili angiografické plánování.
Otevře se program Content Manager.

Ukládání objektu ložiska

Po zvolení Done se objekt 3D ložiska uloží do pracovního postupu.
Výchozí konvencí pojmenování 3D objektu ložiska je:
• Nidus („název série 3D snímků“).

Jak zobrazovat v 3D

①

③

②

Obrázek 12 

Kroky

1. Zvolte 3D z možností zobrazení ①.
Hlavní okno zobrazí 3D zobrazení.

2. Vycentrujte a zvětšete oblast zájmu pomocí funkcí Zoom, Scroll a Pan ②.

Používání programu Smartbrush Angio
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Kroky

3. Chcete-li pomoci zobrazování, zvyšujte či snižujte Vessel Complexity pomocí posuvní-
ku ③.

Funkce vizualizace

①

Obrázek 13 
2D angiografické projekce si můžete zobrazit jako video a pomoci tak opravovat detekci ložisek.

Kroky

1. Zvolte buď přední, nebo levou/pravou angiografickou projekci z levé strany okna.

2.
Chcete-li přehrát video v zobrazení hlavního okna, klikněte na tlačítko přehrát/pauza ①.
Nebo můžete kliknout na tlačítko přehrávání přímo ve zvoleném okně projektu.

Možnosti zobrazení

Možnosti Vysvětlení

Zobrazení DSA Digital Subtraction Angiography: Zobrazuje angiografické zobrazování ve
stupnici šedi.

Zobrazení CIP Color Intensity Projection: Dynamický angio průtok s barevně kódovanými ča-
sovými informacemi vycházejícími z DSA snímků.

Zobrazení Red-
Blue (červeno-
modré)

Červenomodré zobrazení znázorňuje časněpozdní kontrastní fázi průtoku.

Slice Thickness

①

Jako pomoc se zobrazováním můžete zvýšit Slice Thickness pomocí posuvníku ① v 3x3 View a
Single View.
Zobrazení se podle toho aktualizují a zobrazí větší hloubku snímku podobnou projekci s
maximální intenzitou (MIP).

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SMARTBRUSH ANGIO
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Úprava dat

Jakákoliv modifikace ROI spustí vytvoření nového objektu ložiska.
Stávající 3D objekt ložiska, který bude modifikován, se uloží do nového plánu se stejným názvem.

Kontrola výsledků

Chcete-li ověřit výsledky, musíte vzít v potaz následující:
• kontrola/srovnání s projektivními snímky,
• kontrola CIP a červenomodrých snímků,
• tloušťka řezu.

Předtím než budete pokračovat, vždy zkontrolujte a ověřte kontury oblasti zájmu.

Výsledky segmentace cév by měly být zkontrolovány a porovnány s originálními snímky a
2D projekcemi.

Výstup angiografického plánování

Po dokončení angiografického plánování a zvolení Done se uloží v DICOM formátu následující
výstup:
• 3D objekty (ložisko a segmentace cév),
• série 2D CIP snímků,
• propojení (2D projekce s 3D MR nebo CT objemy).

Opětovné načtení dat angiografického plánování

Opětovné načítání po dokončení angiografického plánování přeskočí konturovací kroky Fusion a
ROI. Stávající výsledek se zobrazí v 3x3 View uvnitř Brush.
Výsledek lze použít k dalšímu zpracovávání.

Používání programu Smartbrush Angio
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2.7 Ukončení programu Smartbrush Angio

Jak ukončit program Smartbrush Angio

Chcete-li z jakéhokoliv důvodu ukončit aktuální relaci, postupujte následujícím způsobem:

Kroky

1. Před ukončením programu dokončete aktuální úkol zvolením Done.

2.
Zvolte Home.
Otevře se hlavní okno programu Content Manager.

3. Zvolte Exit z hlavního okna programu Content Manager.

Ukládání dat při vypnutí

Před ukončením programu vždy dokončete aktuální úkol. Před vypnutím systému vždy
ukončete program. Vypnete-li systém bez řádného ukončení programu, data nebudou
automaticky uložena.

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SMARTBRUSH ANGIO
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Ukončení programu Smartbrush Angio
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