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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens en wettelijke informatie
Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig heeft niet kunt vinden of als
u vragen of problemen heeft:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada, Centraal-
en Zuid-Amerika

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

Brazilië Tel: (0800) 892-1217

VK Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel: +34 (900) 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel: +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

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

Verwachte gebruiksduur

Brainlab biedt vijf jaar service voor software. Tijdens deze periode worden zowel software-updates
als support op locatie geboden.

Feedback

Ondanks zorgvuldige controle kan deze handleiding fouten bevatten.
Neem contact met ons op via igs.manuals@brainlab.com als u suggesties heeft voor verbetering
van deze handleiding.

Fabrikant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

ALGEMENE INFORMATIE
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1.1.1 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Niet-Brainlab-handelsmerken

• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op iTextSharp van Bruno Lowagie en Paulo Soares.
Smartbrush Angio is bedrijfseigen software. De Smartbrush Angio software is beschermd door
auteursrecht. Samen met de software van Smartbrush Angio kunnen ook andere
softwareapplicaties op het werkstation van Smartbrush Angio worden geïnstalleerd. Deze zijn
ook gelicentieerd op grond van de GNU General Public License. De bedrijfseigen software en de
vrije software worden gebruikt in overeenkomst met de "eenvoudige samenvoegings"-clausule die
de GNU GPL voorschrijft. De volledige voorwaarden van de GNU General Public License staan
hier:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

CE-label

• Het CE-label geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële ver-
eisten van de Medische Instrumenten Richtlijn (MDD).

• Volgens de MDD, Richtlijn 93/42/EEG, is Smartbrush Angio 1.0 een Klasse
IIb-product.

OPMERKING. De geldigheid van het CE-keurmerk kan alleen worden bevestigd voor producten
die zijn geproduceerd door Brainlab.
 

Afvalverwerkingsrichtlijnen

Verwerk elektrische en elektronische apparatuur volgens de wettelijke regelgeving.
Voor informatie over de AEEA (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
richtlijn, ga naar:
http://www.brainlab.com/weee

Verkoop in de VS

De federale wetgeving van de VS beperkt de verkoop van dit hulpmiddel tot door of in opdracht
van een arts.

Contactgegevens en wettelijke informatie
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1.2 Symbolen
Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Het geeft
veiligheidskritische informatie aangaande mogelijke letsels, de dood of elk ander ernstig
gevolg verbonden aan het foutieve gebruik van de apparatuur.

Voorzichtigheid

Wanneer voorzichtigheid is geboden, wordt dit aangegeven met een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Het geeft veiligheidskritische informatie aangaande de
mogelijkheid van een probleem met het instrument. Deze problemen omvatten storingen,
instrumentenfouten, instrumentschade of eigendomsschade.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen hebben een cursief lettertype en geven aanvullende handige tips.
 

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Beoogd gebruik
Het systeem gebruiken

Beoogd gebruik

Smartbrush Angio is een toepassing voor het omkaderen van anatomische structuren en
pathologieën in medische beelden.

Beoogde gebruiker

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg en/of hun team.

Plausibiliteitsbeoordeling

Beoordeel voorafgaand aan de behandeling van de patiënt, de plausibiliteit van de
informatie-invoer en -uitvoer van het systeem.

Verantwoordelijkheid

Deze toepassing biedt alleen extra ondersteuning aan de chirurg of de gebruiker en is in
geen geval bedoeld als vervanging van de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de
chirurg of de gebruiker bij het gebruik ervan.

Medisch-elektrische systemen

Voor informatie over de configuratie van medisch-elektrische systemen verwijzen wij u naar de
betreffende systeemhandleiding en Technische handleiding.

Beoogd gebruik
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1.4 Compatibiliteit met medische apparatuur
Medische software van Brainlab

Compatibele Brainlab medische software

Smartbrush Angio 1.0 is compatibel met:
• Content Manager 2.0
• DICOM Viewer 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Proxy 3.2

Overige Brainlab-software

Na publicatie van deze gebruikershandleiding kan overige compatibele software van Brainlab
beschikbaar worden. Als u vragen hebt over compatibiliteit van de software kunt u contact
opnemen met Brainlab support.
Als u momenteel met andere softwareversies dan de bovengenoemde werkt, kunt u contact
opnemen met de klantenservice van Brainlab voor uitleg over de compatibiliteit.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4.1 Niet-Brainlab software

Compatibele niet-Brainlab software

Smartbrush Angio 1.0 is compatibel met:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8

Neem contact op met Brainlab support voor informatie over compatibele service packs.

Alleen essentiële updates voor Microsoft Windows-besturingssystemen zijn toegestaan.
Het wordt niet aanbevolen om updates te downloaden of te installeren tijdens de
behandeling van de patiënt.

Het wordt aanbevolen om het systeem te beschermen met geavanceerde antivirussoftware.
Let erop dat dit een negatief effect kan hebben op de werking van het systeem, realtime
scans (ook wel bekend als on-access scannen, achtergrondbescherming, werking als een
schild, automatische bescherming) kunnen bijvoorbeeld het downloaden en het opslaan
van de patiëntgegevens vertragen.

Compatibiliteit met medische apparatuur
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1.5 Training en documentatie
Overzicht

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik dienen alle gebruikers deel te nemen aan een
trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van Brainlab alvorens zij het
systeem gaan gebruiken.

Documentatie

In deze handleiding wordt complexe medische software omschreven die met zorg moet worden
gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

ALGEMENE INFORMATIE
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Training en documentatie
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2 SMARTBRUSH ANGIO
GEBRUIKEN

2.1 Inleiding
Overzicht

Algemene informatie

Smartbrush Angio is een toepassing voor het omkaderen van anatomische structuren en
pathologieën in medische beelden. Hiermee kunnen 3D-beeldenseries worden gecombineerd met
een niet-gelokaliseerd dynamisch 2D-angiogram om aldus de beeldinformatie gelijktijdig te
kunnen beoordelen.
Op basis van de beeldvormingsinput kunnen bloedvatstructuren als 3D-objecten worden
omkaderd voor verdere bewerking.

Workflow Smartbrush Angio

Workflow

1. Selecteer een beeldenserie.

2. Creëer Fusion.

3. Markeer het doelgebied in het beeld met behulp van ROI.

4. Controleer en, indien nodig, corrigeer het 3D-bloedvatobject met behulp van Brush/
Smartbrush Angio.

Workflow-indicator

Er is een visuele workflow-indicator voor Smartbrush Angio die aangeeft waar u zich bevindt in
de workflow.

Afbeelding 1 
Gebruik de toetsen Back en Next om door de workflow te navigeren.

SMARTBRUSH ANGIO GEBRUIKEN
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2.2 Smartbrush Angio openen

De Angioplanningworkflow openen

Stap

Selecteer Angio Planning uit de workflowopties in Content Manager.

Smartbrush Angio openen
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2.3 Gegevens selecteren
Patiënten selecteren

Een patiënt selecteren

Stappen

1. Selecteer een patiënt in Patient Browser.

2. Kies Select.

OPMERKING. Raadpleeg de Patient Browser softwarehandleiding voor aanvullende
informatie.
 

Het selecteren van beelden

③

①

②

Afbeelding 2 

Stappen

1.

Selecteer de beeldenseries die u wilt gebruiken ①.
De beelden verschijnen onder Selected Data ②.
OPMERKING. Wanneer een benodigd gegevenstype ontbreekt, wordt u daarover geïnfor-
meerd in het informatiegebied ③.
 

OPMERKING. Ook reeds bestaande Smartbrush Angio-resultaten kunnen worden gela-
den.
 

2.
Selecteer OK.
OPMERKING. U kunt OK alleen selecteren wanneer alle benodigde beeldenseriegege-
vens zijn geselecteerd.
 

OPMERKING. Raadpleeg de Softwarehandleiding voor aanvullende informatie over Content
Manager, Patient Browser en DICOM Viewer.
 

SMARTBRUSH ANGIO GEBRUIKEN
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Vereisten voor beeldgegevens

Voor Smartbrush Angio zijn beeldenseriegegevens met bloedvatdetails nodig. Beelden zoals
van een CT- of MRI-scan worden automatisch omkaderd.
De gegevensselectie laadt alleen beeldenseriegegevens die relevant zijn voor de angioprocedure
en laat alle gegevens weg die niet relevant zijn.
Geschikte gegevens zijn:
• 2D-beeldenseries: Frontale en laterale angiografische projecties zijn nodig voor de registratie/

fusie met de 3D-beeldenseries. De dynamische flowinformatie wordt ook gebruik voor
visualisatie en vergelijking met de anatomische gegevens.

• 3D MRI- of CT-scan met contrastmiddel: Een verhoogd contrast is noodzakelijk om de
vasculaire informatie te kunnen onderscheiden.

• Bloedvatobjecten: Bloedvatobjecten worden automatisch omkaderd op basis van de
geselecteerde 3D-modaliteiten met contrastmiddel.

OPMERKING. Neem contact op met Brainlab support voor aanvullende scanaanbevelingen.
 

Bloedvatsegmentatie

De geselecteerde en gemarkeerde beeldenserie (gemarkeerd met een oranje kader) triggert de
prioriteit voor bloedvatsegmentatie.
Wanneer er verschillende beeldvormingsmodaliteiten zijn geselecteerd, wordt de gemarkeerde
beeldenserie eerst voor bloedvatsegmentatie gebruikt. Het segmentatieproces en de beeldenserie
worden in het informatiegebied weergegeven.

Beeldoriëntatie definiëren

④

② ③①

Voor angioplanning zijn frontale en laterale beeldenseries vereist. Normaal gesproken wordt de
oriëntatie-informatie weergegeven in de DICOM header ①.
Wanneer de scanner de oriëntatie niet opslaat, kunt u handmatig:

Stappen

1. Het penpictogram selecteren ④.

2. De beeldoriëntatie selecteren uit de beschikbare opties ③.

3. Selecteer OK.

Gegevens selecteren
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Beelden verwijderen

Stap

Selecteer de X ② om de beeldenserie te verwijderen uit Selected Data.

De gegevensselectie afronden

Stap

Selecteer Next na de gegevensselectie.

Wijzigingen opslaan

Wanneer van de patiëntselectie weg wordt genavigeerd, verschijnt het volgende dialoogvenster:

Afbeelding 3 

Opties

Save Slaat de gemaakte inhoud op en keert terug naar de patiëntselectie.

Discard Verwijdert alle gemaakte inhoud en keert terug naar de patiëntselectie.

SMARTBRUSH ANGIO GEBRUIKEN
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2.4 Fusie

Beelden fuseren

Afbeelding 4 
Na het selecteren van een beeldenserie vraagt de software u de beeldgegevens te fuseren (co-
registreren).
Door Fusion te selecteren, worden de 2D- en 3D-beeldenseries automatisch gefuseerd. De
beelden worden gefuseerd op basis van anatomische structuren die in beide beeldenseries
voorkomen.

Controleer het fusieresultaat alvorens verder te gaan.

Fusie
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Handmatige uitlijning vóór fusie

②

④

⑤

⑦

③

⑥

①

Afbeelding 5 
Handmatige uitlijning van de beelden helpt het fusiealgoritme en verbetert de resultaten.
U kunt de schaal wijzigen en de 3D-bloedvatlaag rondom de assen roteren voor een betere
overeenkomst met de onderliggende 2D-beeldgegevens.

Nr. Uitleg

① Illustreert de beeld- en bloedvatoriëntatie.

② Roteert de 3D-bloedvatlaag horizontaal.

③ Roteert de 3D-bloedvatlaag rondom de X/Y-as.

④ Roteert de 3D-bloedvatlaag verticaal.

⑤ Vergroot of verkleint de 3D-beeldschaal.

⑥ Start het angiogram.

⑦ Verplaatst de schuifbalk naar specifieke punten in het angiogram.

De 3D-bloedvatlaag aanpassen

Stappen

1. Roteer de 3D-bloedvatlaag ten opzichte van het onderliggende 2D-beeld of pas het aan.

2. Zodra het resultaat naar wens is, selecteer Next om verder te gaan.

SMARTBRUSH ANGIO GEBRUIKEN
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Een automatische fusie creëren

Stappen

1. Selecteer Fusion om de fusie tussen de beeldenseries te starten.

2. Controleer de fusie.

3. Selecteer Next om verder te gaan.

Dialoogvenster Fusie

Afbeelding 6 
Het is mogelijk de stap Fusion over te slaan zonder de beeldenseriegegevens te coregistreren.
Geadviseerd wordt Yes te selecteren en verder te gaan met een automatische fusie nadat het
bovenstaande dialoogvenster is verschenen.

Fusiefuncties

Functie

Fusion: Optimaliseert de handmatig aangepaste fusie tussen de beeldenseries.

Selecteer Undo Fusion om de automatische beeldenfusie ongedaan te maken.
OPMERKING. Tijdens een automatische fusie zijn alle overige functies uitge-
schakeld tot de fusie is voltooid.
 

Reset en Undo Fusion staan op dezelfde plaats op de werkbalk.
Wanneer Undo Fusion wordt gebruikt na een automatische fusie, keert het
bloedvat terug naar de handmatig aangepaste staat van vóór de fusie.
Met Reset keert het bloedvat terug naar de uitgangspositie vóór de handmatige
aanpassing.
OPMERKING. Nadat Reset is gebruikt, is de functie uitgeschakeld tot het bloed-
vat opnieuw is gepositioneerd.
 

Fusie
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Functie

Afbeelding 7 
Vessel Visible: Schakelt de bloedvatoverlapping in of uit om de handmatige fusieaanpassing te
vereenvoudigen. De standaard transparantie van het bloedvatobject is 50%, zodat het achter-
grondbeeld ook zichtbaar is.
Vessel Complexity: vergroot of verkleint de mate van bloedvatcomplexiteit die op de beeldover-
lapping wordt getoond.
OPMERKING. Vessel Complexity wordt gebruikt om de bloedvatsegmentatie-artefacten te ver-
wijderen en de fusieresultaten te verbeteren. Voor de automatische fusie worden alleen de zicht-
bare bloedvatstructuren gebruikt.
 

Algemene functies

Functie

Opent het hoofdscherm van Content Manager.

Opent de gegevensselectie.

Bevestigt de resultaten van uw huidige stap en gaat verder naar de volgende
stap.

Keert terug naar de vorige stap.
De resultaten worden niet automatisch opgeslagen.

De fusie afronden

Stap

Selecteer Next na bewerking van de fusie.

SMARTBRUSH ANGIO GEBRUIKEN
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2.5 ROI (doelgebied)

Algemene informatie

Gebruik ROI om doelgebieden te definiëren, bijv. een AVM op het angiogram.

ROI gebruiken

①

②

③

Afbeelding 8 

Stappen

1. Schuif door de beelden met behulp van de schuifbalken ① (of het muiswiel) om doelge-
bieden te vinden.

2. Selecteer ROI Brush.

3.

Markeer een doelgebied in een weergave door een kader te tekenen ②.
Het gebied is blauw gemarkeerd en vormt een straal ③ in de andere weergave.
OPMERKING. Indien nodig reduceer de kwastgrootte tot 50% door op de toets Shift (al-
leen op de pc aanwezig) te drukken tijdens het tekenen van een kader.
 

4.
Markeer het doelgebied in de andere weergave.
OPMERKING. Wanneer de stralen in beide weergaven elkaar niet kruisen, blijft Next uit-
geschakeld. Pas de penseeldikte van de ROI Brush aan.
 

ROI (doelgebied)
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Stappen

5.

Indien nodig gebruik ROI Erase om de kaders nauwkeuriger te definiëren.
OPMERKING. Wanneer een muis wordt gebruikt, moet de rechtermuis-
knop worden gebruikt om te wissen wanneer ROI Brush actief is.
 

U kunt ook Undo selecteren om eerdere kwast-/wisstappen ongedaan te
maken.

6. Controleer het ROI Brush-object.

7. Selecteer Next.

Weergaveopties

Afbeelding 9 
Gebruik het vervolgkeuzemenu om te wisselen tussen de weergaven DSA (grijsschaal) en CIP
(kleur) om doelgebieden eenvoudiger te identificeren.

SMARTBRUSH ANGIO GEBRUIKEN
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ROI-weergaven

①

②

Afbeelding 10 

Nr. Weerga-
ve

Uitleg

① CIP Color Intensity Projection (projectie kleurintensiteit): Dynamische angioflow
met kleurgecodeerde tijdinformatie op basis van DSA-beelden.

② DSA Digital Subtraction Angiography (digitale subtractie-angiografie): Toont de an-
giografiebeelden in grijsschaal.

ROI-bewerking afronden

Stap

Selecteer Next na ROI-bewerking.

ROI (doelgebied)
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2.6 Smartbrush Angio gebruiken

Algemene informatie

Na definitie van het ROI detecteert en bouwt Smartbrush Angio automatisch een 3D AVM-object
op basis van de geselecteerde anatomische beeldgegevens. Dit object wordt getoond op elke
coupe van de beeldenserie van de patiënt.
OPMERKING. Wanneer het AVM-detectiealgoritme geen nuttige gegevens kan vinden in het
geselecteerde ROI, wordt een standaard-AVM gemaakt met dezelfde vorm als het door u
gedefinieerde ROI.
 

Overzicht hoofdscherm

Met Smartbrush Angio kunt u doelgebieden handmatig markeren en fijnafstellen in individuele
coupes.
Standaard toont de 3x3 View een overzicht van het gedetecteerde 3D AVM-object als coupes.
Elke coupe kan worden bewerkt. Wanneer u een andere weergave selecteert ②, wordt de 3x3
View ④ overeenkomstig bijgewerkt.

②

⑤

⑦
⑥

①

④③

Afbeelding 11 

Nr. Uitleg

① Angiogramweergaven, bijv. lateral left of frontal right en de betreffende bedieningsele-
menten voor het afspelen van een angiogram.

②

Weergaveopties:
• Axial
• Coronal
• Sagittal
• 3D

③ Een oranje kader duidt op de weergave die in het hoofdscherm wordt gebruikt

④ Beeldcoupes van het 3D AVM-object

⑤ Werkbalk

⑥ Vervolgkeuzemenu voor weergaveselectie

SMARTBRUSH ANGIO GEBRUIKEN
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Nr. Uitleg

⑦ Instelbare schuifbalk voor coupedikte

Werkbalkfuncties

Toets Functie

Scroll: schuif door de beeldcoupes door de muisaanwijzer over de huidige cou-
pe te slepen.

Zoom: zoom in of uit op het doelgebied door de muisaanwijzer over de coupe
te slepen.

Wissel tussen 3x3 View en Single View en toon een vervolgkeuzemenu van de
beschikbare gefuseerde beelden.

Pan: pan naar het doelgebied op de beelden.
De positie van de klik/aanraking bepaalt het midden van de weergave.
OPMERKING. Wanneer Pan in een weergave in 3x3 View wordt geselecteerd
in één weergave, worden de andere weergaven dienovereenkomstig bijge-
werkt.
 

Trek de kaders van het 3D AVM-object over.

Trek de individuele coupes van het 3D AVM-object over.
OPMERKING. Alleen Single View.
 

Corrigeer onvolkomenheden en definieer de kaders nauwkeurig.

Selecteer Undo om de laatst uitgevoerde wijziging ongedaan te maken.

Pas de helderheid aan door de muisaanwijzer over de huidige coupe te slepen.

Draai rondom het 3D-object met behulp van Rotate.
OPMERKING. Alleen beschikbaar in de 3D View.
 

Smartbrush Angio gebruiken
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Smartbrush gebruiken voor het bewerken van AVM-objecten

Stappen

1. Selecteer 3x3 View uit de View-opties.

2. Centreer en zoom in of uit op het doelgebied met gebruik van de functies Zoom, Scroll
en Pan.

3. Selecteer Smartbrush.

4. Sleep Smartbrush over het gemarkeerde gebied met een kwastachtige beweging.

5.
Smartbrush markeert alle verbonden pixels.
OPMERKING. Smartbrush markeert het gebied dat u heeft aangegeven en creëert een
object met behulp van 3D-interpolatie.
 

6.
Wanneer de kaders van het gemarkeerde gebied niet correct worden af-
gescheiden van het omringende gebied, moet u Erase gebruiken om de-
ze kaders nauwkeuriger aan te geven.

7. Gebruik Scroll om naar de volgende coupe te gaan.

8. Pas de Slice Thickness aan indien nodig (zie pagina 29 voor meer informatie).

9. Herhaal de stappen 4-8 tot u tevreden bent met het resultaat.

10. Controleer het 3D AVM-object.

11.
Selecteer Done om de angioplanning te voltooien.
Content Manager wordt geopend.

Brush gebruiken voor het bewerken van AVM-objecten

Stappen

1. Selecteer Single View uit de View-opties.

2. Centreer en zoom in of uit op het doelgebied met gebruik van de functies Zoom, Scroll
en Pan.

3. Selecteer Brush.

4. Sleep Brush over het gemarkeerde gebied met een kwastachtige beweging.

SMARTBRUSH ANGIO GEBRUIKEN
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Stappen

5.
Brush markeert alle verbonden pixels en creëert een object zonder interpolatie.
OPMERKING. Brush markeert het gebied dat u heeft aangegeven en voegt geen voxels
toe of verwijdert geen voxels.
 

6.
Wanneer de kaders van het gemarkeerde gebied niet correct worden af-
gescheiden van het omringende gebied, moet u Erase gebruiken om de-
ze kaders nauwkeuriger aan te geven.

7. Gebruik Scroll om naar de volgende coupe te gaan.

8. Pas de Slice Thickness aan indien nodig (zie pagina 29 voor meer informatie).

9. Herhaal de stappen 4-8 tot u tevreden bent met het resultaat.

10. Controleer het 3D AVM-object.

11.
Selecteer Done om de angioplanning te voltooien.
Content Manager wordt geopend.

Het AVM-object opslaan.

Het 3D AVM-object wordt in de workflow opgeslagen nadat Done is geselecteerd.
De standaard benamingsconventie voor het 3D AVM-object is:
• Nidus ("naam 3D-beeldenserie")

Weergeven in 3D

①

③

②

Afbeelding 12 

Stappen

1. Selecteer 3D uit de weergaveopties ①.
Het hoofdscherm toont de 3D-weergave.
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Stappen

2. Centreer en zoom naar het doelgebied met behulp van de functies Zoom, Scroll en Pan
②.

3. Ter ondersteuning van de weergave moet de Vessel Complexity worden vergroot of
verkleind met behulp van de schuifbalk ③.

Visualisatiefuncties

①

Afbeelding 13 
U kunt 2D-angiografieprojecties weergeven als video’s voor een juiste AVM-detectie.

Stappen

1. Selecteer aan de linkerzijde van het scherm de frontale of de links/rechts-projectie.

2.
Klik op de toets Afspelen/Pauze ① om de video in de hoofdschermweergave af te spelen.
U kunt ook direct in het gekozen projectievenster op de afspeeltoets drukken.

Weergaveopties

Opties Uitleg

DSA-weergave Digital Subtraction Angiography (digitale subtractie-angiografie): Toont de an-
giografiebeelden in grijsschaal.

CIP-weergave Color Intensity Projection (projectie kleurintensiteit): Dynamische angioflow
met kleurgecodeerde tijdinformatie op basis van DSA-beelden.

Rood/blauw-
weergave Rood/blauw vertegenwoordigt de vroege/late contrastflowfase.

Coupedikte

①

Ter ondersteuning van de weergave kan de Slice Thickness worden vergroot met behulp van de
schuifbalk ① in 3x3 View en Single View.
De weergaven worden dienovereenkomstig bijgewerkt en tonen een grotere beelddiepte, net
zoals maximum intensiteitprojectie (MIP).
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Gegevensaanpassing

Elke aanpassing van het ROI triggert de creatie van een nieuw AVM-object.
Een bestaand 3D AVM-object dat wordt aangepast, wordt in een nieuw plan opgeslagen met
dezelfde naam.

Resultaten beoordelen

Denk aan het volgende bij het controleren van de resultaten:
• Beoordeel/vergelijk met projectiebeelden
• Beoordeel de CIP- en Rood/Blauw-beelden
• Coupedikte

Beoordeel en verifieer het ROI-omkaderingsresultaat altijd alvorens verder te gaan.

De bloedvatsegmentatieresultaten moeten worden beoordeeld en vergeleken met de
originele beelden en de 2D-projecties.

Resultaat angioplanning

Wanneer een angioplan voltooid is, wordt het daaruit volgende resultaat opgeslagen als DICOM-
gegevens nadat Done is geselecteerd:
• 3D-objecten (AVM en bloedvatsegmentatie)
• 2D CIP-beeldenseries
• Fusies (2D-projecties met het 3D MRI- of CT-volume)

Angioplanningsgegevens opnieuw laden

Wanneer angioplanning voltooid is, worden door het opnieuw laden van het behandelplan de
stappen Fusion en ROI-omkadering overgeslagen. Het bestaande resultaat wordt getoond in de
3x3 View binnen Brush.
Het resultaat kan worden gebruikt voor verdere bewerking.
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2.7 Smartbrush Angio sluiten

Hoe kunt u Smartbrush sluiten

Ga als volgt te werk om de huidige sessie te sluiten, ongeacht de reden:

Stappen

1. Voordat u afsluit, voltooit u de huidige taak door Done te selecteren.

2.
Selecteer Home.
Het hoofdscherm van Content Manager opent.

3. Selecteer Exit op het hoofdscherm van Content Manager.

Gegevens opslaan bij afsluiten

Voltooi altijd uw huidige taak voordat u de software afsluit. Sluit de software altijd af
voordat u het systeem uitschakelt. Gegevens worden niet automatisch opgeslagen als het
systeem wordt uitgeschakeld zonder dat u de software goed afsluit.
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