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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje a právne informácie
1.1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná a Juž-
ná Amerika

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

Brazília Tel.: (0800) 892-1217

GB Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 (900) 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoriace
oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568-1044
Fax: +49 89 991568-811

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

Očakávaná servisná životnosť

Spoločnosť Brainlab poskytuje na softvér päť rokov servisu. Počas tejto doby sa ponúkajú
aktualizácie softvéru, ako aj podpora na mieste.

Spätná väzba

V tejto príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby.
V prípade návrhov na zlepšenie tejto príručky nás kontaktujte na adrese
igs.manuals@brainlab.com.

Výrobca

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Nemecko

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.1.2 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

• Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch a iných krajinách.

Integrovaný softvér tretej strany

Tento softvér je čiastočne založený na práci Independent JPEG Group.
Tento softvér je čiastočne založený na softvéri iTextSharp od autorov Bruno Lowagie a Paulo
Soares.
Smartbrush Angio je proprietárny softvér. Softvér Smartbrush Angio je chránený autorskými
právami. Okrem softvéru Smartbrush Angio môžu byť na pracovnej stanici Smartbrush Angio
nainštalované aj iné softvérové aplikácie s licenciou GNU General Public License (Všeobecná
verejná licencia). Proprietárny softvér a voľne dostupný softvér sa používajú v súlade doložkou o
„jednoduchom zlučovaní“ definovanou GNU GPL. Úplné podmienky Všeobecnej verejnej licencie
GNU nájdete na lokalite:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Značka CE

• Značka CE preukazuje, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požia-
davky smernice o zdravotníckych pomôckach (MDD).

• Podľa MDD, smernice Rady č. 93/42/EHS, je Smartbrush Angio 1.0 produkt
triedy IIb.

POZNÁMKA: Platnosť značky CE je možné potvrdiť len pre produkty vyrobené spoločnosťou
Brainlab.
 

Pokyny týkajúce sa likvidácie

Elektrické a elektronické zariadenia likvidujte len v súlade so zákonnými predpismi. In-
formácie týkajúce sa smernice o OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariade-
ní) nájdete na lokalite:
http://www.brainlab.com/weee

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na obejdnávku lekára.

Kontaktné údaje a právne informácie
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1.2 Symboly
1.2.1 Symboly používané v tejto príručke

Varovania

Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s nesprávnym používaním zariadenia.

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o možných problémoch s pomôckou. Medzi také problémy patria
nesprávne funkcie pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky alebo poškodenia
majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy.
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Smartbrush Angio Ver. 1.0 7



1.3 Určené použitie
1.3.1 Používanie systému

Určené použitie

Smartbrush Angio je aplikácia na vykreslenie obrysov anatomických cievnych štruktúr a patológií
na lekárskych obrazoch.

Určený používateľ

Táto používateľská príručka je určená pre zdravotníckych odborníkov a/alebo ich personál.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.

Zodpovednosť

Varovanie
Táto aplikácia poskytuje chirurgovi alebo používateľovi len ďalšiu pomoc a počas
používania v žiadnom prípade nenahrádza ani nezastupuje skúsenosti ani zodpovednosť
chirurga alebo používateľa.

Zdravotnícke elektrické systémy

Informácie o konfigurácii zdravotníckych elektrických systémov nájdete v príslušnej Príručke
používateľa systému a Technickej používateľskej príručke.

Určené použitie
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1.4 Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
1.4.1 Lekársky softvér Brainlab

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

Smartbrush Angio 1.0 je kompatibilný so softvérom:
• Content Manager 2.0
• DICOM Viewer 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Proxy 3.2

Iný softvér Brainlab

Po vydaní tejto používateľskej príručky môže byť k dispozícii iný kompatibilný softvér Brainlab. V
prípade otázok týkajúcich sa kompatibility softvéru sa obráťte na podporu spoločnosti Brainlab.
Ak v súčasnosti používate iné ako vyššie uvedené verzie softvéru, obráťte sa na podporu
spoločnosti Brainlab kvôli objasneniu kompatibility.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4.2 Softvér iný ako softvér od spoločnosti Brainlab

Kompatibilný softvér od inej spoločnosti ako Brainlab

Smartbrush Angio 1.0 je kompatibilný so softvérom:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8

Informácie týkajúce sa kompatibilných servisných balíkov vám poskytne podpora spoločnosti
Brainlab.

Varovanie
Povolené sú len kritické aktualizácie operačného systému Microsoft Windows. Počas
liečby pacienta sa neodporúča preberať ani inštalovať aktualizácie.

Varovanie
Odporúča sa ochrana systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru. Uvedomte
si, že toto môže negatívne ovplyvniť výkon systému, napr. skenovania v reálnom čase
(známe aj ako skenovania po prístupe, ochrana na pozadí, rezidentný štít, automatická
ochrana) môžu spomaliť preberanie a ukladanie údajov pacienta.

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami
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1.5 Školenie a dokumentácia
1.5.1 Prehľad

Školenie Brainlab

V záujme bezpečného a správneho používania by mali všetci používatelia pred použitím systému
absolvovať školiaci program pod vedením zástupcu spoločnosti Brainlab.

Dokumentácia

V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér, ktorý sa musí používať opatrne.
Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému:
• pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
• mali vždy prístup k tejto príručke.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Školenie a dokumentácia
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2 POUŽÍVANIE SOFTVÉRU
SMARTBRUSH ANGIO

2.1 Úvod
2.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Smartbrush Angio je aplikácia na vykreslenie obrysov cievnych štruktúr a patológií na lekárskych
obrazoch. Umožňuje skombinovať sériu 3D obrazov s nelokalizovanou 2D dynamickou
angiografiou za účelom súbežnej kontroly obrazových informácií.
Na základe obrazového vstupu je možné vykresliť obrysy cievnych štruktúr ako 3D objekty na
ďalšie spracovanie.

Pracovný postup Smartbrush Angio

Pracovný postup

1. Vyberte sériu obrazov.

2. Vytvorte Fusion.

3. Zvýraznite oblasť záujmu v obraze pomocou položky ROI.

4. Overte a v prípade potreby opravte 3D cievny objekt pomocou položky Brush/Smart-
brush Angio.

Indikátor pracovného postupu

Pre Smartbrush Angio je k dispozícii vizuálny indikátor pracovného postupu, ktorý zobrazuje,
kde sa nachádzate v pracovnom postupe.

Obrázok 1 
Prechádzanie pracovným postupom umožňujú tlačidlá Back a Next.

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU SMARTBRUSH ANGIO
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2.2 Otvorenie softvéru Smartbrush Angio

Ako otvoriť pracovný postup angiografického plánovania

Krok

Z možností pracovného postupu v Content Manager vyberte položku Angio
Planning.

Otvorenie softvéru Smartbrush Angio
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2.3 Výber údajov
2.3.1 Výber pacientov

Ako vybrať pacienta

Kroky

1. Vyberte pacienta v Patient Browser.

2. Zvoľte položku Select.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v Príručke používateľa softvéru Patient Browser.
 

Ako vybrať obrazy

③

①

②

Obrázok 2 

Kroky

1.

Vyberte sériu obrazov, ktoré by ste chceli používať ①.
Obrazy sa zobrazia pod Selected Data ②.
POZNÁMKA: Ak chýba akýkoľvek požadovaný typ údajov, zobrazí sa upozornenie v infor-
mačnej oblasti ③.
 

POZNÁMKA: Môžu sa načítať aj existujúce výsledky Smartbrush Angio.
 

2.
Vyberte položku OK.
POZNÁMKA: Položku OK môžete zvoliť len vtedy, keď sú vybraté všetky požadované
údaje série obrazov.
 

POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v Príručke používateľa softvéru pre Content Manager,
Patient Browser a DICOM Viewer.
 

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU SMARTBRUSH ANGIO
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Požiadavky na obrazové údaje

Smartbrush Angio vyžaduje údaje série obrazov obsahujúce údaje o cievnom systéme. Na
obrazoch ako CT alebo MRI sa obrysy vykreslia automaticky.
Výber údajov načíta len údaje série obrazov, ktoré sú relevantné pre angiografický postup a
vynechá všetky údaje, ktoré nie sú relevantné.
Vhodné údaje sú:
• Séria 2D obrazov: Na registráciu/syntézu so sériou 3D obrazov sú potrebné frontálne a

laterálne angiografické projekcie. Informácie o dynamickom toku sa používajú aj na vizualizáciu
a porovnanie s anatomickými údajmi.

• 3D MRI alebo CT s kontrastom: Zvýšený kontrast je potrebný na rozlíšenie informácií o
cievnom systéme.

• Cievne objekty: Cievnym objektom sa automaticky vykreslia obrysy na základe zvolených 3D
modalít s kontrastom.

POZNÁMKA: Ďalšie odporúčania o snímaní vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.
 

Segmentácia ciev

Zvolená a zvýraznená séria obrazov (označená oranžovým rámikom) spustí prioritu pre
segmentáciu ciev.
Keď sa zvolia rôzne zobrazovacie modality, zvýraznená séria obrazov sa použije prvá na
segmentáciu ciev. Priebeh segmentácie a séria obrazov sa zobrazia v informačnej oblasti.

Ako definovať orientáciu obrazu

④

② ③①

Pre angiografické plánovanie je potrebná séria frontálnych a laterálnych obrazov. Zvyčajne sú
informácie o orientácii zobrazené v hlavičke DICOM ①.
Ak skener neuloží orientáciu, môžete to urobiť ručne:

Kroky

1. Vyberte ikonu pera ④.

2. Vyberte orientáciu obrazu z dostupných možností ③.

3. Vyberte položku OK.

Ako odstrániť obrazy

Krok

Vyberte položku X ②, ak chcete odstrániť sériu obrazov zo Selected Data.

Výber údajov
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Ako dokončiť výber údajov

Krok

Po výbere údajov zvoľte položku Next.

Uloženie zmien

Pri navigácii preč z výberu pacienta sa zobrazí nasledujúce dialógové okno s výzvou:

Obrázok 3 

Možnosti

Save Vytvorený obsah sa uloží a vrátite sa do výberu pacienta.

Discard Všetok vytvorený obsah sa odstráni a vrátite sa do výberu pacienta.

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU SMARTBRUSH ANGIO
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2.4 Syntéza

Zlúčenie obrazov

Obrázok 4 
Po výbere série obrazov vás softvér vyzve, aby ste zlúčili (spoločne zaregistrovali) obrazové
údaje.
Výberom položky Fusion automaticky zlúčite série 2D a 3D obrazov. Obrazy sa zlúčia na základe
anatomických štruktúr spoločných pre obe série obrazov.

Varovanie
Predtým, ako budete pokračovať, skontrolujte výsledok syntézy.

Syntéza
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Ručné zarovnanie pred syntézou

②

④

⑤

⑦

③

⑥

①

Obrázok 5 
Ručné zarovnanie obrazov pomáha algoritmu syntézy a zlepšuje výsledky.
Môžete zmeniť mierku a otočiť vrstvu 3D cievy okolo jej osí, aby lepšie zapasovala na podkladovú
vrstvu 2D obrazových dát.

Č. Vysvetlenie

① Ilustruje obraz a orientáciu cievy.

② Otočenie vrstvy 3D cievy horizontálne.

③ Otočenie vrstvy 3D cievy na osi X-Y.

④ Otočenie vrstvy 3D cievy vertikálne.

⑤ Zvýšenie alebo zníženie mierky 3D obrazu.

⑥ Prehratie angiogramu.

⑦ Posunutie jazdca na konkrétne body v rámci angiogramu.

Ako upraviť vrstvu 3D cievy

Kroky

1. Otočte alebo upravte vrstvu 3D cievy vo vzťahu k podkladovému 2D obrazu.

2. Keď sú výsledky uspokojivé, pokračujte výberom položky Next.

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU SMARTBRUSH ANGIO
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Ako vytvoriť automatickú syntézu

Kroky

1. Výberom položky Fusion spustite syntézu medzi sériami obrazov.

2. Overte syntézu.

3. Pokračujte výberom položky Next.

Dialógové okno syntézy

Obrázok 6 
Krok Fusion je možné preskočiť bez spoločného zaregistrovania údajov série obrazov.
Odporúča sa po prečítaní vyššie uvedeného dialógového okna vybrať položku Yes a pokračovať s
automatickou syntézou.

Funkcie syntézy

Funkcia

Fusion: Optimalizuje ručne upravenú syntézu medzi sériami obrazov.

Výberom položky Undo Fusion vrátite späť automatickú syntézu obrazu.
POZNÁMKA: Počas automatickej syntézy sú všetky ostatné funkcie vypnuté až
do dokončenia syntézy.
 

Funkcie Reset a Undo Fusion sú na paneli s nástrojmi na tom istom mieste.
Keď po automatickej syntéze použijete funkciu Undo Fusion, vrátite cievu do jej
ručne upraveného stavu pred syntézou.
Funkcia Reset vráti cievu späť do jej počiatočnej polohy pred ručným uprave-
ním.
POZNÁMKA: Po použití funkcie Reset sa táto funkcia vypne až do premiestne-
nia cievy.
 

Syntéza
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Funkcia

Obrázok 7 
Vessel Visible: Zapne alebo vypne prekrytie cievy, aby sa uľahčilo ručné upravenie syntézy.
Predvolená priehľadnosť objektu cievy je 50 %, aby bol viditeľný aj obraz na pozadí.
Vessel Complexity: zvyšuje alebo znižuje úroveň zložitosti cievy zobrazenej na prekrytí obrazu.
POZNÁMKA: Vessel Complexity sa používa na odstránenie artefaktov segmentácie cievy a
zlepšenie výsledkov syntézy. Automatická syntéza prihliada iba na viditeľné cievne štruktúry.
 

Všeobecné funkcie

Funkcia

Otvorí hlavnú obrazovku Content Manager.

Otvorí výber údajov.

Potvrdí výsledky vášho aktuálneho kroku a prejde na ďalší krok.

Návrat na predchádzajúci krok.
Výsledky sa neuložia automaticky.

Ako dokončiť syntézu

Krok

Po úprave syntézy zvoľte položku Next.

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU SMARTBRUSH ANGIO
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2.5 ROI (Oblasť záujmu)

Všeobecné informácie

Funkciu ROI používajte na definovanie oblastí záujmu, napr. ložiska na angiograme.

Ako používať oblasť záujmu

①

②

③

Obrázok 8 

Kroky

1. Posúvaním sa po obrazoch pomocou jazdcov ① (alebo kolieska myši) nájdite oblasti zá-
ujmu.

2. Vyberte položku ROI Brush.

3.

Zvýraznite oblasť záujmu v jednom zobrazení nakreslením obrysu ②.
Oblasť sa označí modrou farbou a vytvorí sa zosvetlený pruh ③ v inom zobrazení.
POZNÁMKA: Ak je to potrebné, znížte veľkosť štetca na 50 % stlačením klávesu Shift
(dostupný len na počítači) počas kreslenia obrysu.
 

4.
Zvýraznite oblasť záujmu v inom zobrazení.
POZNÁMKA: Ak sa zosvetlené pruhy v oboch zobrazeniach neprelínajú, položka Next je
neaktívna. Upravte ťah ROI Brush.
 

ROI (Oblasť záujmu)
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Kroky

5.

V prípade potreby použite ROI Erase na presnejšie definovanie okrajov.
POZNÁMKA: Ak používate myš, pomocou pravého tlačidla myši môžete
vymazávať, keď je možnosť ROI Brush aktívna.
 

Prípadne výberom položky Undo vráťte späť predchádzajúce kroky štet-
ca/vymazania.

6. Overte objekt ROI Brush.

7. Vyberte položku Next.

Možnosti zobrazenia

Obrázok 9 
Pomocou rozbaľovacej ponuky prepínajte medzi zobrazeniami DSA (odtiene sivej) a CIP
(farebné), aby ste mohli ľahšie identifikovať oblasti záujmu.
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Zobrazenia oblasti záujmu

①

②

Obrázok 10 

Č. Zobraze-
nie

Vysvetlenie

① CIP Projekcia intenzity farieb: Dynamický angiografický tok s farebne kódovanými
časovými informáciami na základe DSA obrazov.

② DSA Digitálna subtrakčná angiografia: Zobrazuje angiografické zobrazovanie v od-
tieňoch sivej.

Ako dokončiť úpravy oblasti záujmu

Krok

Po úprave oblasti záujmu zvoľte položku Next.

ROI (Oblasť záujmu)
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2.6 Používanie softvéru Smartbrush Angio

Všeobecné informácie

Po definovaní ROI softvér Smartbrush Angio automaticky deteguje a vytvorí 3D objekt ložiska na
základe zvolených anatomických obrazových údajov. Tento objekt je zobrazený na každom reze
série snímok pacienta.
POZNÁMKA: Ak algoritmus na detekciu ložiska nedokáže nájsť užitočné údaje v rámci vašej
zvolenej oblasti záujmu, vytvorí predvolené ložisko s rovnakým tvarom ako má oblasť záujmu,
ktorú ste definovali.
 

Prehľad hlavnej obrazovky

Smartbrush Angio umožňuje ručne zvýrazniť a jemne doladiť oblasti záujmu v rámci jednotlivých
rezov.
Predvolene 3x3 View zobrazuje prehľad detegovaného 3D objektu ložiska vo forme rezov. Každý
rez je možné upravovať. Ak vyberiete odlišné zobrazenie ②, 3x3 View ④ sa podľa toho
aktualizuje.

②

⑤

⑦
⑥

①

④③

Obrázok 11 

Č. Vysvetlenie

① Zobrazenia angiogramu, napr. laterálne vľavo alebo frontálne vpravo a ich príslušné ovlá-
dacie prvky na prehrávanie angiogramu.

②

Možnosti zobrazenia:
• Axiálne
• Koronárne
• Sagitálne
• 3D

③ Oranžový rámik označuje zobrazenie, ktoré sa používa na ploche hlavnej obrazovky.

④ Obrazové rezy 3D objektu ložiska.

⑤ Panel s nástrojmi.

⑥ Rozbaľovacia ponuka výberu zobrazenia.
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Č. Vysvetlenie

⑦ Jazdec upraviteľnej hrúbky rezu.

Funkcie panela s nástrojmi

Tlačidlo Funkcia

Scroll: posúvanie po obrazových rezoch ťahaním kurzora myši cez aktuálny
rez.

Zoom: zväčšenie oblasti záujmu ťahaním kurzora myši cez rez.

Prepínanie medzi 3x3 View a Single View a zobrazenie rozbaľovacej ponuky
dostupných zlúčených obrazov.

Pan: posun na oblasť záujmu na obrazoch.
Poloha kliknutia/dotknutia definuje stred zobrazenia.
POZNÁMKA: Keď používate 3x3 View a zvolíte položku Pan v jednom zobra-
zení, ostatné zobrazenia sa aktualizujú podľa neho.
 

Obkreslenie obrysov 3D objektu ložiska.

Retušovanie jednotlivých rezov 3D objektu ložiska.
POZNÁMKA: Len zobrazenie Single View.
 

Opravenie nedokonalostí a presnejšie definovanie okrajov.

Výberom položky Undo vrátite späť poslednú vykonanú zmenu.

Upravenie jasu ťahaním kurzora myši cez aktuálny rez.

3D objekt môžete otáčať pomocou funkcie Rotate.
POZNÁMKA: Dostupné len v 3D View.
 

Používanie softvéru Smartbrush Angio
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Ako používať Smartbrush na úpravy objektov ložísk

Kroky

1. Z možností View vyberte položku 3x3 View.

2. Oblasť záujmu vycentrujete a zväčšíte pomocou funkcií Zoom, Scroll a Pan.

3. Vyberte položku Smartbrush.

4. Potiahnite Smartbrush cez svoju zvýraznenú oblasť pohybom ako so štetcom.

5.
Smartbrush zvýrazní všetky pripojené pixely.
POZNÁMKA: Smartbrush zvýrazní oblasť, ktorú ste označili, a vytvorí objekt pomocou
3D interpolácie.
 

6. Ak niektoré okraje zvýraznenej oblasti nie sú správne oddelené od okolitej
oblasti, použite položku Erase na presnejšie definovanie týchto hraníc.

7. Pomocou položky Scroll prejdite na ďalší rez.

8. V prípade potreby upravte Slice Thickness (ďalšie informácie nájdete na str. 29).

9. Opakujte kroky 4 - 8 dovtedy, kým nebudete spokojný s výsledkami.

10. Overte 3D objekt ložiska.

11.
Angiografické plánovanie dokončite výberom položky Done.
Otvorí sa Content Manager.

Ako používať štetec na úpravy objektov ložísk

Kroky

1. Z možností View vyberte položku Single View.

2. Oblasť záujmu vycentrujete a zväčšíte pomocou funkcií Zoom, Scroll a Pan.

3. Vyberte položku Brush.

4. Potiahnite Brush cez svoju zvýraznenú oblasť pohybom ako so štetcom.

5.
Brush zvýrazní všetky pripojené pixely a vytvorí objekt bez interpolácie.
POZNÁMKA: Brush zvýrazní oblasť, ktorú ste označili, a nepridá ani neodstráni voxely
automaticky.
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Kroky

6. Ak niektoré okraje zvýraznenej oblasti nie sú správne oddelené od okolitej
oblasti, použite položku Erase na presnejšie definovanie týchto hraníc.

7. Pomocou položky Scroll prejdite na ďalší rez.

8. V prípade potreby upravte Slice Thickness (ďalšie informácie nájdete na str. 29).

9. Opakujte kroky 4 - 8 dovtedy, kým nebudete spokojný s výsledkami.

10. Overte 3D objekt ložiska.

11.
Angiografické plánovanie dokončite výberom položky Done.
Otvorí sa Content Manager.

Uloženie objektu ložiska

Po výbere položky Done sa 3D objekt ložiska uloží do pracovného postupu.
Predvolená konvencia pomenovania pre 3D objekt ložiska je:
• Ložisko („3D názov série obrazov“)

Ako zobrazovať v 3D

①

③

②

Obrázok 12 

Kroky

1. Vyberte položku 3D z možností zobrazenia ①.
Na hlavnej obrazovke sa zobrazí 3D zobrazenie.

2. Oblasť záujmu vycentrujete a zväčšíte pomocou funkcií Zoom, Scroll a Pan ②.

3. Zobrazeniu môžete pomôcť zvýšením alebo znížením Vessel Complexity pomocou
jazdca ③.

Používanie softvéru Smartbrush Angio
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Funkcie vizualizácie

①

Obrázok 13 
Aby ste pomohli správnej detekcii ložiska, môžete zobraziť 2D angiografické projekcie ako videá.

Kroky

1. Na ľavej strane obrazovky vyberte buď frontálnu alebo ľavú/pravú angiografickú projek-
ciu.

2.
Kliknutím na tlačidlo spustenia/pozastavenia prehrávania ① prehrajte video v zobrazení
na hlavnej obrazovke.
Prípadne kliknite na tlačidlo spustenia prehrávania priamo v zvolenom okne projekcie.

Možnosti zobrazenia

Možnosti Vysvetlenie

Zobrazenie DSA Digitálna subtrakčná angiografia: Zobrazuje angiografické zobrazovanie v od-
tieňoch sivej.

Zobrazenie CIP Projekcia intenzity farieb: Dynamický angiografický tok s farebne kódovanými
časovými informáciami na základe DSA obrazov.

Červeno-modré
zobrazenie Červeno-modré predstavuje skorú-neskorú fázu toku kontrastnej látky.

Hrúbka rezu

①

Zobrazeniu môžete pomôcť zvýšením Slice Thickness pomocou jazdca ① v rámci 3x3 View a
Single View.
Zobrazenia sa podľa toho aktualizujú a zobrazí sa väčšia hĺbka obrazu, podobná projekcii s
maximálnou intenzitou (MIP).

Úprava údajov

Akákoľvek úprava ROI spustí vytvorenie nového objektu ložiska.
Existujúci 3D objekt ložiska, ktorý sa upravil, sa uloží do nového plánu s rovnakým názvom.
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Kontrolovanie výsledkov

Ak chcete overiť výsledky, musíte zvážiť nasledovné:
• Kontrola/porovnanie s projekčnými obrazmi
• Kontrola CIP a červeno-modrých obrazov
• Hrúbka rezu

Varovanie
Predtým, ako budete pokračovať, vždy skontrolujte a overte výsledok vykreslenia obrysov
oblasti záujmu.

Varovanie
Výsledky segmentácie cievy by sa mali skontrolovať a porovnať s pôvodnými obrazmi a
2D projekciami.

Výstup angiografického plánovania

Keď je angiografický plán dokončený, po výbere položky Done sa nasledujúci výstup uloží ako
údaje DICOM:
• 3D objekty (ložisko a segmentácia cievy)
• Séria 2D CIP obrazov
• Syntézy (2D projekcie s 3D MR alebo CT objemami)

Opätovné načítanie údajov angiografického plánovania

Keď je angiografické plánovanie dokončené, opätovné načítanie plánu liečby preskočí kroky
vykreslenia obrysov Fusion a ROI. Existujúci výsledok sa zobrazí v 3x3 View v rámci Brush.
Výstup sa môže použiť na ďalšie spracovanie.

Používanie softvéru Smartbrush Angio
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2.7 Zatvorenie softvéru Smartbrush Angio

Ako zatvoriť softvér Smartbrush Angio

Ak chcete aktuálnu reláciu z ľubovoľného dôvodu opustiť, postupujte nasledovne:

Kroky

1. Pred zatvorením dokončite aktuálnu úlohu výberom položky Done.

2.
Vyberte položku Home.
Otvorí sa hlavná obrazovka Content Manager.

3. Na hlavnej obrazovke Content Manager vyberte položku Exit.

Uloženie údajov pri vypnutí

Varovanie
Pred zatvorením softvéru vždy dokončite aktuálnu úlohu. Pred vypnutím systému vždy
zatvorte softvér. Ak sa systém vypne bez správneho zatvorenia softvéru, údaje sa
automaticky neuložia.
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