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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis ikke du finner den informasjonen du trenger i denne
veiledningen, hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer.

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, Mellom- og Sør-Ameri-
ka

Tlf.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransk-talende regioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 44
Faks: +49 89 991568 811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Forventet brukstid

Brainlab tilbyr fem års service på programvare. I løpet av denne tiden tilbys
programvareoppdateringer og feltstøtte.

Tilbakemelding

Til tross for nøye gjennomgang av denne veiledningen, kan feil kan forekomme.
Vennligst kontakt oss på igs.manuals@brainlab.com hvis du har forslag til hvordan vi kan gjøre
denne veiledningen bedre.

Produsent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

GENERELL INFORMASJON

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 DICOM Viewer Ver. 3.1 5

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com


1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon som er beskyttet av åndsverkloven.
Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig
tillatelse fra Brainlab.

Brainlab-varemerker

Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

Windows® og Internet Explorer® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corp. i USA og
andre land.

Integrert tredjeparts programvare

• Denne programvaren er delvis basert på arbeidet som er utført av Independent JPEG Group.
• Denne programvaren inneholder OpenJPEG-biblioteket, som ble importert og forbedret av

libjpeg-turbo. For full beskrivelse av opphavsretten, ansvarsfraskrivelser og lisens, se http://
www.openjpeg.org og http://www.libjpeg-turbo.org.

• Denne programvaren er basert delvis på Xerces C++ 3.1.1, utviklet av Apache Software
Foundation. For full beskrivelse av opphavsretten, ansvarsfraskrivelser og lisens, se http://
xerces.apache.org/.

• Dette produktet inkluderer libtiff 4.0.4beta. For full beskrivelse av opphavsretten,
ansvarsfraskrivelser og lisens, se http://www.remotesensing.org/libtiff/.

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i rådsdi-
rektiv 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr ("MDD").
I henhold til reglene som er etablert av MDD, er DICOM Viewer 3.1 et produkt i
klasse Im.

MERK: CE-merkets validitet kan kun bekreftes for produkter produsert av Brainlab.
 

Avhendingsinstruksjoner

Elektrisk og elektronisk utstyr må kun avhendes i samsvar med lovforskrifter. For infor-
masjon om WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) gå til:
http://www.brainlab.com/en/sustainability/

For mer informasjon eller resirkuleringsanvisninger, ta kontakt med Brainlab.

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn
leger.

Juridisk informasjon
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig skade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om mulige problemer med utstyret. Slike problemer inkluderer funksjonssvikt i
enheten, defekter, skade på enheten eller skade på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader vises i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips.
 

GENERELL INFORMASJON
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1.4 Tiltenkt bruk

Tiltenkt bruk av DICOM Viewer

DICOM Viewer 3.1 er en programvareenhet for visning av medisinske bilder og andre
helsepleiedata. Den inkluderer funksjoner for bildegjennomgang, bildemanipulering,
grunnleggende målinger og 3D-visualisering (MPR-rekonstruksjoner og 3D-volumgjengivelse).
Den er ikke ment for primær bildediagnostikk eller granskning av mammografiske bilder.

Tiltenkt bruker

Tiltenkte brukere er medisinsk fagpersonale, slik som leger og deres personale.

Brukssted

Bruksstedet skal være innendørs, vanligvis på et sykehus eller en klinikk.

Kontroll av riktighet

Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av alle inndata og utdata i enheten.

Ansvar

Dette systemet gir utelukkende tilleggsassistanse til kirurgen eller brukeren, og er på ingen
måte noen erstatning for kirurgens eller brukerens erfaring og/eller ansvar ved bruk.

Tiltenkt bruk
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1.5 Kompatibilitet med medisinske enheter
1.5.1 Brainlab-programvare

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

DICOM Viewer 3.1 er kompatibel med:
• Content Manager Versjon 2.2
• Cranial/ENT Versjon 2.1*, 3.0, 3.1
• DICOM Proxy Versjon 3.3
• EM ENT Versjon 1.0
• Fluoro Express Versjon 3.2
• Hip Versjon 6.0
• Image Fusion Versjon 1.0, 2.0
• iPlan CMF Versjon 3.0*
• iPlan Cranial Versjon 3.0*
• iPlan ENT Versjon 3.0*
• iPlan Spine Versjon 3.0*
• iPlan Stereotaxy Versjon 3.0*
• Knee Versjon 2.6, 3.0, 3.1
• Patient Selection Versjon 4.1
• Smartbrush Versjon 2.0, 2.1
• Smartbrush Angio Versjon 1.0
• Spine & Trauma 2D Versjon 3.1
• Spine & Trauma 3D Versjon 2.5

* Kompatibilitet er avhengig av DICOM konverteringsinnstillinger.

Annen Brainlab-programvare

Annen Brainlab-programvare kan bli tilgjengelig etter trykking av denne brukerveiledningen. Ta
kontakt med Brainlab support hvis du har spørsmål om programvarekompatibilitet med DICOM
Viewer 3.1.
Hvis du for tiden kjører andre programvareversjoner enn de som er spesifisert overfor, ta kontakt
med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet.

GENERELL INFORMASJON
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1.5.2 Programvare som ikke leveres av Brainlab

Autorisasjon

DICOM Viewer inneholder medisinsk programvare. Installasjonsegenskaper og
konfigurasjonsinnstillinger må ikke endres av personale med mindre de er opplært/autorisert av
Brainlab (unntatt lokale kontoinnstillinger relatert til systemsikkerhet).

Kompatibel programvare som ikke leveres av Brainlab

DICOM Viewer er kompatibel med:
• Windows Server 2012 R2 64-bit
• Windows Server 2008 SP2 64-bit
• Windows 7 SP1 64-bit
• Windows 8.1 64-bit
• Windows 10 64-bit

MERK: For informasjon om andre kompatible programvarer som ikke leveres av Brainlab, ta
kontakt med Brainlab support.
 

DICOM-samsvar

Du finner DICOM-samsvarserklæringer på Brainlabs nettsider på: www.brainlab.com/dicom.

Medisinske elektriske systemer

Vil du ha informasjon vedrørende konfigurering av medisinske elektriske systemer, se
Brukerveiledning for system og Teknisk brukerveiledning.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.6 Opplæring og dokumentasjon

Tiltenkt målgruppe

Denne brukerveiledningen er beregnet for medisinsk fagpersonale, slik som leger og deres
personale.

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk, skal alle brukere delta i et opplæringsprogram, holdt av
en representant for Brainlab, før de bruker systemet.

Dokumentasjon

Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare som må brukes med
forsiktighet.
Det er derfor viktig at alle som bruker systemet:
• leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til denne veiledningen til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvaren

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeledet navigasjon
• Beskrivelse av OR-systemoppsett
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Veiledning for rengjøring,
desinfisering og sterilisering

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
ter

Brukerveiledning for system Omfattende informasjon om systemoppsett

Teknisk brukerveiledning Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjo-
ner og krav til overholdelse

GENERELL INFORMASJON
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1.7 Tekniske krav

DICOM Viewer maskinvarekrav

• Grafikk: DirectX 11-kompatibel med 512 MB grafikkminne
• Skjermoppløsning: 1 280 x 1 024
• Prosessor: 2 fysiske kjerner
• RAM: 4 GB

Ekstra 3D stereovisningskrav

• RAM: 8 GB
• Passiv 3D stereodisplay
• Polariserte glass

Tekniske krav
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2 DICOM VIEWER
2.1 Programvareoversikt

Generell informasjon

DICOM Viewer kan for eksempel brukes til å:
• vise medisinske bilder og behandlingsplaner fra Brainlab
• sammenligne bildesett fra flere studier
• utføre vindusoppsettsfunksjoner og målefunksjoner

Åpne DICOM Viewer

DICOM Viewer må åpnes gjennom Content Manager, som gjør at du kan få tilgang til pasientfiler
og bruke Brainlab-programvare.
Bruk Patient Selection-programvaren til å velge pasient og ønsket data for visning.
Se Brukerveiledning for programvare for Content Manager og Patient Selection for mer
informasjon.

Skjermlayout

Skjermlayout viser data side-ved-side, slik at brukeren kan sammenligne data.

②

①

Figur 1 

Nr. Område Forklaring

① Hovedmeny
Meny som viser tilgjengelige funksjoner.
MERK: Hvilke funksjoner som er tilgjengelige, kan variere avhengig
av lisensen din.
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Nr. Område Forklaring

② Valgt visning Filnavn og ikoner er fremhevet på valgt visning.

Hovedknapper

Trykk på relevant knapp for å aktivere funksjonen.

Knapp Funksjon Se

Tar deg tilbake til startsiden. Alle endringer (f.eks. valgt
bildesett, vindusoppsett, baner, punktmålinger, tilpasse-
de bokser, 3D-terskler) gjøres automatisk tilgjengelige
for andre applikasjoner.

Brukervei-
ledning for
programva-
re

Åpner menyen for å skjule/vise data. Side 17

Pasientnavn og -ID: Velg for å gå tilbake til pasientvalg
for å gjøre endringer på valgt pasient eller data. Side 13

View: Visningsalternativer for bilder. Side 15

Measure: Alternativer for bildemåling (vinkler, avstan-
der, osv.) og kommentarer. Side 22

3D Options: Lag 3D-visualiseringer, beskjær bilde og
velg interesseområde. Side 27

Done: Fortsett og lag endringer.

Back: Ber deg om å lagre endringer før du går tilbake til forrige
skjermbilde.

• Velg Save for å gjøre data tilgjengelige for andre applikasjoner.
• Velg Discard for å forkaste data.
• Velg Cancel for å forbli på DICOM Viewer-siden.

Programvareoversikt
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2.2 Vise data
2.2.1 Oversikt

Generell informasjon

View-funksjonene gir grunnleggende bildemanipuleringsalternativer. Endringene utføres for det
aktuelle bildesettet og dets rekonstruksjoner.

DICOM-bilder må ha kvadratisk pikselstørrelse. Det er ingen begrensning på
matrisestørrelsen.

Retning

En menneskefigur vises nederst i venstre hjørne av hver visning for å angi bilderet-
ningen.
Andre relevante orienteringsindikatorer vises i hver visning, inkludert: H (hode), F
(fot), L (venstre), R (høyre), A (anterior) og P (posterior).

Grunnleggende visningsknapper

De grunnleggende visningsknappene er alltid tilgjengelige i DICOM Viewer.

Knapp Funksjon

Scroll: Dra: 
• til høyre eller ned for å gå forover i settet
• til venstre eller opp for å gå bakover i settet

MERK: Bruk alternativt pilene i bildet til å rulle.
 

Zoom: Dra:
• opp for å zoome ut
• ned for å zoome inn

Pan: Trekk bildet til ønsket posisjon, eller trykk på bildet for å sentrere bildet på det
punktet.

Reconstructions (side 21): Åpner alternativene for rekonstruering.

Maximize/Minimize (side 20): Maksimerer/minimerer valgt bilde.

Close Image (side 20): Lukker valgt visning.

DICOM VIEWER
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Knapp Funksjon

Scroll Arrows: Piler innenfor visningen for å rulle gjennom bildesnitt.

Visningsfunksjoner

Knapp Funksjon

Add View (side 21): Åpner alternativene for rekonstruering.

Slices (side 18): Justerer antall snitt som vises.

Windowing: Juster lysstyrken (opp og ned) og kontrasten (venstre og høyre).

Align (side 19): Gir deg mulighet til å justere retningen på skannedataene. 

Flip: Dra over bildet du ønsker å flytte:
• Vertikalt for å vende bildet opp/ned
• Horisontalt for å vende bildet til venstre/høyre

Reset: Nullstiller alle snitt til opprinnelig visning.

Linked View (side 19): Forbinder flere bildesett på skjermen.

Screenshot: Tar en skjermdump av gjeldende skjermbilde.

MERK: Når du velger Done etter å ha brukt View-funksjonene, lagres endringene for dette
bildesettet. Neste gang du åpner bildesettet, åpner det med samme layout.
 

Vise data

16 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 DICOM Viewer Ver. 3.1



Tykkelsesfunksjon

② ③

①
Thickness-funksjonen er kun tilgjengelig for opprinnelige snitt hvis:
• snittavstanden er den samme over hele bildesettet
• maksimal snittavstand er 2 mm, og
• maksimal forskjell mellom snittavstand og snittykkelse ikke overskrider 10 %

MERK: Det kan ikke tas gjennomsnitt for aksiale, sagittale eller koronale rekonstruksjoner.
 

Nr. Forklaring

① Glidebryter for justering av snittykkelsen. Tykkelsesområdet avhenger av avstanden mel-
lom snitt og kan ikke overskride en maksimal total tykkelse på 6 mm.

② Gjennomsnittlig tykkelse er indikert i toppteksten (foran AVERAGE).

③ En boks indikerer tykkelsen til det gjennomsnittsberegnede området.

Datameny

Med Data-menyen kan du skjule/vise valgte data.

DICOM VIEWER
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①

②

③ ④⑤⑥ ⑦

Figur 2 

Nr. Forklaring

① Velg ikon for å åpne Data-menyen.

② Data tilgjengelig for visning, f.eks. bilder, objekter, målinger.

③ Velg MORE for å åpne datautvalgssiden.

④ Velg for å vise data.

⑤ Velg for å skjule data.

⑥ Velg for å utvide/krympe lister over tilgjengelige data.

⑦ Velg for å lukke Data-menyen.

Dataegenskaper

①

Figur 3 
Dataegenskaper vises i Data-menyen. For eksempel objektvolum ① i planlagte objekter.

Volumberegning er basert på faktorer som bildekvalitet, bildeoppløsning og snittykkelse,
og kan variere i forhold til det fremhevede objektets faktiske volum.

Snittfunksjon

Med Slices-funksjonen kan du definere hvor mange snitt som vises, ved å bruke et rutenett til å
velge ønsket layout.

Vise data
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① ②

Figur 4 

Justeringsfunksjon

Med Align-funksjonen kan du redefinere pasientorienteringen i bildesettet.
Hvis pasienten for eksempel ble skannet i aksial (mage- eller ryggleie) posisjon, men med hodet i
vinkel, vil etiketten på skannedataene ikke samsvare med orienteringen. Du kan korrigere dette
ved å justere dataene slik at de samsvarer med etiketten i den respektive visningen.
MERK: Det anbefales å bruke rekonstruksjoner i stedet for de opprinnelige bildesettsnittene ved
bruk av Align-funksjonen.
 

①

Figur 5 

Trinn

1. Trykk på Align.
Et ikon ① vises i midten av valgt visning.

2.
Roter og/eller panorer bildet, slik at orienteringsmarkørene i visningen innrettes med den
faktiske pasientorienteringen.
Andre åpne visninger kan brukes til å sammenligne og verifisere orienteringsinnrettingen.

Se til at pasientorienteringen som defineres ved bruk av Align-funksjonen, samsvarer med
den faktiske pasientorienteringen i bildesettet.

Kriterier for koblet visning

Linked View kobler sammen flere bildesett. Enhver utført handing på ett sett (f.eks. rulling eller
panorering) utføres også på de koblede visningene.

DICOM VIEWER
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Hvis Linked View skal brukes, må bildene/bildesettene være enten:
• fra samme bildesett eller rekonstruksjon, eller
• fusjonert (med Brainlabs programvare eller skanneren)

Slik bytter du visninger

Trinn

For å bytte visningsposisjoner skal du velge og holde nede en visning og deretter slippe visnin-
gen på ønsket posisjon.
De to visningene bytter plass.

Maksimere/minimere bilder

①

②

Figur 6 

Nr. Komponent

① Bildeliste

②
Maksimert visning
MERK: Det maksimerte bildet forblir i bildelisten.
 

Alternativer for maksimering/minimering

Alternativer

Trykk på maksimeringsknappen for å maksimere et bilde.

Trykk på minimeringsknappen for å minimere et bilde.

For å endre bildet i maksimert visning ② skal du trykke på et bilde i bildelisten ① eller dra et
bilde inn på den maksimerte visningen for å bytte.

Vise data
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2.2.2 Rekonstruksjonsvisninger

Generell informasjon

DICOM Viewer gjør det mulig å vise rekonstruksjoner i tillegg til allerede valgte bilder.
Rekonstruksjonsvisninger er koblet til det originale bildesettet, dvs. at eventuelle endringer som
foretas i en visning også foretas på de andre.
Du kan vise det originale bildesettet samtidig med opptil tre rekonstruksjonstyper. Trykk på ett av
rekonstruksjonsikonene for å vise denne rekonstruksjonen.
Se side 28 for mer informasjon om rekonstruksjonsvisninger.

Rekonstruksjonsvalg

Trykk på knappen Reconstructions ① eller Add View ② for å åpne en utvalgsdialogboks ③.
Herfra kan du forhåndsvise og åpne rekonstruksjoner.
MERK: Tilgjengelige rekonstruksjoner kan variere, avhengig av valgt dataformat og hvilken lisens
du har.
 

MERK: Slice er det opprinnelige bildesettet, ikke en rekonstruksjon.
 

③

①

②

Figur 7 

DICOM VIEWER
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2.3 Måling
2.3.1 Målefunksjoner

Generell informasjon

Measure-menyen gir avanserte målingsalternativer. Målinger utføres på det aktuelle snittet, i
tillegg til snittet foran og bak.
Målinger av avstand, sirkler og vinkler er kun synlige i DICOM Viewer. Avstands- og
sirkelmålingsfunksjoner er ikke tilgjengelige for ikke-kalibrerte bilder.
MERK: Kvaliteten på avstandsmåling avhenger av oppløsningen til bildesettet.
 

Måleknapper

Knapp Funksjon Se

Distance: Mål avstanden mellom to punkter. Side 23

Circle: Mål diameteren til en sirkel som ligger over bildet. Side 24

Angle: Mål vinkelen til tre punkter på samme plan. Side 25

Point: Sett inn tekstetiketter i bildet.
MERK: Punkter er synlige i andre programvarer også.
 

Side 26

See Next: Når det er mer enn én måling i valgte data, vil dette hoppe
til snittet der neste måling forekommer. Side 26

Delete: Slett måleobjekter. Side 26

MERK: Målinger og punkter kan kun endres når Measure-menyen er åpen.
 

Måling
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2.3.2 Måle avstand

Generell informasjon

Med funksjonen Distance kan du måle avstanden mellom to punkter i bildet.

Slik måler du avstander

Figur 8 

Trinn

1. Trykk på Distance.

2.
Trykk hvor som helst på bildet.
En linje vises på skjermen.

3.
Reposisjoner linjen etter behov ved å trykke på og dra endepunktene.
Avstanden beregnes og vises i millimeter mellom de valgte punktene.

DICOM VIEWER
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2.3.3 Måle diameter

Generell informasjon

Funksjonen Circle gjør det mulig å måle diameteren til en sirkel som ligger over bildet. Målinger
av diameter utføres på det aktuelle snittet, i tillegg til på snittet foran og bak.

Slik måler du diameter

Figur 9 

Trinn

1. Trykk på Circle.

2.
Trykk på et punkt i bildet for å lage en sirkel.
Sirkelens diameter beregnes og vises.

3.
• Plasser sirkelen der du ønsker den ved å dra i midten.
• Endre størrelse på sirkelen ved å trykke på og dra i kantene.

Måling
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2.3.4 Måle vinkler

Generell informasjon

Med funksjonen Angle kan du måle vinkelen til tre punkter på samme plan.
MERK: Vinkelen som vises, måles i 2D. Verdien er alltid i forhold til vist plan.
 

Slik måler du vinkler

Figur 10 

Trinn

1. Trykk på Angle.

2.
Trykk på et punkt i bildet.
En vinkel vises på skjermen.

3.
Plasser punktene der du ønsker dem ved å trykke på og trekke i dem.
Vinkelen mellom de valgte punktene beregnes og vises.

DICOM VIEWER
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2.3.5 Flere målefunksjoner

Point-knapp

① ②

Hvis du vil plassere tekstetiketter i et bilde, trykker du på Point og deretter på valgt
plassering i bildet.
Velg Annotation ① for å redigere kommentarteksten i dialogboksen som åpnes ②.

Delete-knappen

Vil du slette målinger, trykker du først på Delete og deretter på målingen du ønsker
å slette.

Måling
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2.4 3D-alternativer
2.4.1 Oversikt

Generell informasjon

Verktøylinjen 3D Options gjør det mulig å opprette og justere en 3D-visualisering, ved hjelp av
f.eks.:
• Terskeljustering
• Bildebeskjæring
• Valg av interesseområde (ROI)

Figur 11 

3D-visualiseringer

Når du blar gjennom et 2D-bildesett, representerer en gul linje eller en skygge innenfor 3D-
visualiseringen plasseringen til snittet som vises. Innenfor andre 2D-bilder representerer et
trådkors de kryssende planene. Disse representasjonene tones bort når du slutter å bla.
Baner og objekter er synlige i 3D-visualiseringer.

Fargene som vises i 3D-visualiseringen, gjenspeiler ikke nødvendigvis vevets faktiske
farge. Vær oppmerksom på at 3D-visualiseringene er laget basert på gråtoneverdier, og
derfor kan unøyaktigheter eller artefakter i overflaten føre til unøyaktigheter i 3D-
visualiseringen.

Digitalt rekonstruert røntgenbilde (DRR)

DRR-forhåndsinnstillingen bruker CT-data til å opprette en tilnærmelse av et røntgenbilde.
Resultatet er et bilde som likner et røntgenbilde, beregnet fra valgt vinkel.

Maksimal intensitetsprojeksjon (MIP)

MIP er en metode for volumvisualisering for 3D-data som projiserer vokslene med maksimal
intensitet langs visningsretningen i visualiseringsplanet.
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Forhåndsinnstillinger

Tilgjengelige forhåndsinnstillinger varierer avhengig av datatype:

Datatype Tilgjengelige forhåndsinnstillinger

CT uten kontrast Skin Bone DRR

CT med kontrast Skin CT Contrast (bone and
vessels) MIP

MR Skin Vessels MIP

Rotasjonsangiografi Bone Vessels MIP

PET/SPECT MIP

Objektvisning

Objektvisningen viser alle valgte vokselobjekter, baner og fiberobjekter.

3D-alternativer
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2.4.2 Redigering av 3D-visualiseringer

Slik justerer du terskler

Trinn

1. Trykk på Threshold.

2.
Dra for å justere terskelen:
• oppover eller mot venstre for å øke
• nedover eller mot høyre for å senke

Slik beskjærer du et bilde

Trinn

1.
Trykk på Crop.
Beskjæringsrammen vises i bildesettet.

2.

Juster beskjæringsrammen slik at den omringer den delen av bildet du ønsker å beholde.
• Dra rammekantene eller de runde markørene i rammen for å justere rammens størrel-

se.
• Trykk på en kant og dra rammen for å rotere rammen. Slipp kanten og trykk på den

igjen for å rotere rammen i en annen retning.
MERK: Området utenfor beskjæringsrammen er ikke lenger synlig.
 

Slik velger du en ROI

Trinn

1. Trykk på Select ROI.

2.
Dra diagonalt over det valgte området.
En ramme for valg av område opprettes basert på diagonalen.

3.
Slipp holdet.
ROI velges og zoomes inn.

Reset

Reset 3D: Tilbakestiller alle endringer som har blitt gjort med valgt funksjon.
Hvis ingen funksjoner er valgt, vil et trykk på Reset 3D tilbakestille 3D-visningen til
den opprinnelige beregningen.
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2.4.3 3D stereoskopiske volumgjengivelser

Generell informasjon

Denne funksjonen gjør at du kan vise 3D-volumgjengivelser i stereoskopisk 3D på et 3D-display.
For å starte 3D stereoskopisk visning velger du ikonet i Content Manager ① og velger 3D-
visningen ②.

① ②

3D stereoskopiske knapper

Ved åpning av DICOM Viewer eksternt er det ekstra knapper tilgjengelig i 3D Options-menyen.

Knapp Funksjon

3D Stereo: Aktiver/deaktiver 3D stereoskopisk visning.

Swap Left/Right: Bytter volumgjengivelse for venstre og høyre øye.
MERK: Velg Swap Left/Right for å kontrollere at du viser i full 3D.
 

3D-alternativer
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