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1 ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓK

1.1 Elérhetőség

Ügyfélszolgálat

Ha a kézikönyvben nem találja meg a szükséges információkat, illetve kérdések, problémák
esetén vegye fel a kapcsolatot a Brainlab ügyfélszolgálatával:

Régió Telefonszám és fax E-mail

Egyesült Államok, Kanada, Közép-
és Dél-Amerika

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazília Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Egyesült Királyság Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanyolország Tel.: +34 900 649 115

Franciaország és franciául beszélő
régiók Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázsia, Ausztrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Várható élettartam

A Brainlab a szoftverhez öt évig nyújt szervizt. Ez az idő alatt szoftverfrissítéseket és helyszíni
támogatást biztosít.

Visszajelzés

A gondos ellenőrzés ellenére ez a felhasználói útmutató hibákat tartalmazhat. Kérjük, ha javaslata
van arra vonatkozóan, hogy hogyan javítsuk az útmutatót, vegye fel velünk a kapcsolatot az
user.guides@brainlab.com e-mail címen.

Gyártó

Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 München
Németország

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.2 Jogi információk

Szerzői jog

A jelen útmutató szerzői jog által védett információkat tartalmaz. A kézikönyv egyetlen részét sem
lehet sokszorosítani vagy lefordítani a Brainlab kifejezett írásos engedélye nélkül.

Brainlab védjegyek

A Brainlab® a Brainlab AG bejegyzett védjegye Németországban és/vagy az Egyesült
Államokban.

Nem a Brainlab tulajdonában levő védjegyek

• A Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge és Internet Explorer® a Microsoft Corporation
védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban vannak bejegyezve.

• A Mozilla Firefox® a Mozilla Foundation védjegye, ami az Egyesült Államokban és más
országokban van bejegyezve.

• A MacOS®, Safari® és iPad® az Apple Inc. védjegye, ami az Egyesült Államokban és más
országokban van bejegyezve.

• Az Android™ a Google Inc. védjegye, ami az Egyesült Államokban és más országokban van
bejegyezve.

Szabadalmi információ

Ez a termék egy vagy több szabadalom vagy függőben lévő szabadalmi bejelentés tárgyát
képezheti. A részleteket lásd: https://www.brainlab.com/patent/.

Integrált, harmadik féltől származó szoftver

• Jelen program részben az Independent JPEG Group munkáján alapul.
• Jelen program tartalmazza az OpenJPEG könyvtárat, amit a libjpeg-turbo importált és

fejlesztett tovább. A szerzői jogok, nyilatkozatok és a licenc engedélyek teljes leírása http://
www.openjpeg.org illetve http://www.libjpeg-turbo.org.

• Jelen szoftver részben a Xerces C++ 3.1.1-re épül, amit az Apache Software Foundation
fejlesztett. A szerzői jogok, nyilatkozatok és a licenc engedélyek teljes leírása http://
xerces.apache.org/.

• Jelen termék a libtiff 4.0.4 beta verzióját tartalmazza. A szerzői jogok, nyilatkozatok és a licenc
engedélyek teljes leírása http://www.libtiff.org/misc.html.

• Jelen termék a következőt is használja jquery.nicescroll. A szerzői jogok, nyilatkozatok és a
licenc engedélyek teljes leírása https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/master/
MIT.LICENSE.

• Jelen termék felhasználja a Durandal-t. A szerzői jogok, nyilatkozatok és a licenc engedélyek
teljes leírása https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/master/License.txt.

CE-Jelölés

A CE-jelölés arra utal, hogy a Brainlab termék megfelel az Európai Tanács
93/42/EK irányelve, tehát az Orvostechnikai eszközökre vonatkozó irányelv
(„MDD”) alapvető követelményeinek.
Az MDD által meghatározottak szerint a DICOM Viewer 3.2 egy Im osztályú ter-
mék.

MEGJEGYZÉS. A CE-jelölés érvényességét kizárólag a Brainlab által gyártott termékek esetében
lehet megerősíteni. 

Jogi információk
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Értékesítés az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok szövetségi törvényei szerint ez a készülék kizárólag orvos által vagy orvosi
megrendelésre értékesíthető.

Hulladékkezelési utasítások

Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelését kizárólag az előírásoknak
megfelelően szabad végezni. A WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hul-
ladékai) irányelvre vonatkozó információkért látogasson el a következő weboldalra: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.3 Szimbólumok

Figyelem

Figyelmeztetés
A „Figyelem” megjelölésű figyelmeztetéseket háromszög alakú figyelmeztető szimbólumok
jelölik. Ezek a biztonsággal kapcsolatos kritikus információkat tartalmaznak, amelyek be
nem tartása sérüléshez, halálhoz, vagy egyéb következményekhez vezethet a készülék
rendeltetésellenes használata miatt.

Vigyázat

A „Vigyázat” megjelölésű figyelmeztetéseket kör alakú szimbólumok jelölik. Ezek a
biztonsággal kapcsolatos kritikus információkat tartalmaznak, amely be nem tartása
eszközproblémákhoz vezethet. Ilyen probléma lehet az eszköz hibás működése,
eszközhiba, az eszköz sérülése, vagy anyagi kár.

Megjegyzések

MEGJEGYZÉS. A megjegyzések dőlt betűvel vannak nyomtatva és további hasznos tippeket
adnak. 

Szimbólumok
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1.4 Rendeltetés

A DICOM Viewer rendeltetésszerű használata

A DICOM Viewer 3.2 olyan program, ami gyógyászati képeket és egyéb egészségügyi adatokat
jelenít meg. A funkciói között megtalálható a képek áttekintése, a képek szerkesztése, alapvető
mérések elvégzése és 3D vizualizálás (Többsíkú rekonstrukció és 3D térfogati képösszegzés). A
felhasználási célok között nem szerepel az elsődleges diagnózis felállítása képek alapján, illetve a
mammográfiai képek áttekintése.

Tervezett felhasználói kör

A tervezett felhasználói körbe olyan egészségügyi szakemberek tartoznak, mint az orvosok és az
őket kiszolgáló személyzet.

A használat helye

A rendszer rendeltetésszerűen zárt térben használható, általában kórházban vagy klinikai
környezetben.

Elfogadhatóság ellenőrzése

Figyelmeztetés
Páciensek kezelése előtt ellenőrizze az eszközbe bevitt és az eszközből kapott valamennyi
információ hitelességét.

Felelősség

Figyelmeztetés
Ez a rendszer kizárólag csak kiegészítő támogatást nyújt a sebésznek vagy a
felhasználónak, és semmi esetre sem helyettesíti vagy pótolja a sebész vagy a felhasználó
tapasztalatát és/vagy felelősségét használata során.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.5 Kompatibilitás orvosi eszközökkel
1.5.1 Brainlab szoftver

Kompatibilis Brainlab orvosi szoftver

A DICOM Viewer 3.2 a következőkkel kompatibilis:
• Anatomical Mapping 1.0 verzió
• Brain Metatases 1.0 verzió
• Content Manager 2.3, 2.4 verziók
• Cranial SRS 1.0.0 verzió
• Cranial/ENT 2.1*, 3.0, 3.1 verziók
• DICOM Proxy 3.4 verzió
• EM ENT 1.0, 1.1 verziók
• EM Cranial 1.0 verzió
• Fibertracking 1.0 verzió
• Fluoro Express 3.2, 3.3 verziók
• Hip 6.0 verzió
• Image Fusion 1.0, 2.0, 3.0 verziók
• iPlan CMF 3.0* verzió
• iPlan Cranial 3.0* verzió
• iPlan ENT 3.0* verzió
• iPlan Spine 3.0* verzió
• iPlan Stereotaxy 3.0* verzió
• Knee 2.6, 3.0, 3.1, 3.2 verziók
• Multiple Brain Mets SRS 1.5.0 verzió
• Object Manipulation 1.0 verzió
• Patient Selection 4.2, 4.3, 5.1 verziók
• RT QA 1.0 verzió
• Smartbrush 2.0, 2.1, 2.5 verziók
• Smartbrush Angio 1.0 verzió
• Spine SRS 1.0.0 verzió
• Spine & Trauma 2D 3.1, 3.3 verziók
• Spine & Trauma 3D 2.5, 2.6 verziók
• Trajectory 1.0 verzió

* A kompatibilitás a DICOM konverziós beállításaitól függ.

Egyéb Brainlab szoftver

Ezen felhasználói kézikönyv kiadása után más kompatibilis Brainlab szoftverek is elérhetővé
válhatnak. Ha kérdései vannak azzal kapcsolatban, hogy egy program kompatibilis-e a DICOM
Viewer 3.2 szoftverrel, akkor lépjen kapcsolatba a Brainlab ügyfélszolgálatával.
Ha nem a fent megadott szoftververziókat használja, akkor vegye fel a kapcsolatot a Brainlab
ügyfélszolgálatával, és tisztázza velük a kompatibilitást.

Kompatibilitás orvosi eszközökkel
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1.5.2 Más gyártók programjai

Felhatalmazás

A DICOM Viewer orvosi szoftvert tartalmaz. A telepítési tulajdonságokat és a konfigurációs
beállításokat a személyzet nem módosíthatja, hacsak nem kaptak ilyen irányú képzést/engedélyt
a Brainlabtól (leszámítva a helyi fiókbeállításokat a rendszer biztonsága szempontjából).

Kompatibilis, nem Brainlab szoftver

A DICOM Viewer kompatibilis a következőkkel:
• 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

MEGJEGYZÉS. Az egyéb kompatibilis, nem Brainlab szoftveralkalmazásokra vonatkozó
információkért lépjen kapcsolatba a Brainlab ügyfélszolgálattal. 

DICOM megfelelőség

A DICOM megfelelőségi nyilatkozatai megtalálhatók a Brainlab weboldalán: www.brainlab.com/
dicom.

Orvosi elektromos rendszerek

Az orvosi elektromos rendszerek konfigurációjára vonatkozó információkért lásd a vonatkozó
Rendszerfelhasználói kézikönyvet és Műszaki felhasználói kézikönyvet.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.6 Képzés és dokumentáció

Célközönség

Jelen felhasználói kézikönyv célközönsége az olyan egészségügyi szakemberek, mint orvosok és
az őket kiszolgáló személyzet.

Brainlab képzés

A biztonságos és megfelelő használat garantálása érdekében a rendszer minden
felhasználójának még a program használata előtt részt kell vennie a Brainlab képviselő által
szervezett képzésen.

Dokumentáció

A jelen kézikönyv bonyolult orvosi szoftvereket mutat be, amelyeket elővigyázatosan kell
használni.
Fontos, hogy a rendszer minden használója:
• A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
• Bármikor hozzáférhessen ehhez a kézikönyvhöz

Rendelkezésre álló felhasználói kézikönyvek

Felhasználói kézikönyv Tartalom

Program felhasználói kézi-
könyvek

• A kezeléstervezés és a képvezérelt navigáció áttekintése
• A műtőben elhelyezett rendszer telepítésének ismertetése
• A szoftverre vonatkozó részletes útmutató

Műszer felhasználói kézi-
könyvek A műszer kezelésével kapcsolatos részletes útmutató

Tisztítási, fertőtlenítési és
sterilizálási kézikönyv

A műszerek tisztításával, fertőtlenítésével és sterilizálásával kap-
csolatos részletes tudnivalók

Rendszerfelhasználói kézi-
könyv Mindenre kiterjedő információk a rendszer telepítéséhez

Műszaki felhasználói kézi-
könyvek

A rendszer részletes műszaki leírása, paraméterekkel és megfele-
lőségi adatokkal

Képzés és dokumentáció
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1.7 A DICOM Viewer műszaki követelményei PC
esetében

A DICOM Viewer hardverkövetelményei

• Videokártya: DirectX 11-kompatibilis, 512 MB grafikus memóriával
• Képernyőfelbontás: 1280 x 1024
• Processzor: 2 fizikai mag
• RAM: 4 GB

A 3D Sztereó megtekintés kiegészítő követelménye

• RAM: 8 GB
• Passzív 3D sztereó képernyő
• Polarizált szemüveg

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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1.8 A DICOM Viewer műszaki feltételei web böngésző
esetében

Általános

• Hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, megfelelő képfelbontási aránnyal (lásd az alábbi
hardver követelmények) és egérrel.

• Hálózati kapcsolattal rendelkező tablet, megfelelő képfelbontási aránnyal (lásd az alábbi
hardver követelmények).

Szoftver

Operációs
rendszer
\Böngésző

Internet Exp-
lorer

Edge Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11 Nem elérhető OK OK Nem elérhető

Windows 8 11 Nem elérhető OK OK Nem elérhető

Windows 10 11 OK OK OK Nem elérhető

MAC OS Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető OK

iOS Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető OK

Android Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető OK Nem elérhető

* Használja a Firefox, Chrome és Safari legfrissebb verzióját.

Hardver

• Javasolt legalább 2 GB RAM
• Képernyőfelbontás: 1024 x 768 vagy magasabb
• Görgővel szerelt egér használata javasolt számítógép esetén

Hálózat

• Hálózati kapcsolat sebessége:
- Legalább 10 Mbps. A hálózati kapcsolatnak stabilnak kell lennie. Az alkalmazás

újraindítására lehet szükség, ha a hálózati kapcsolat nem stabil.
- Maximális késleltetés: 200 ms.

• A szerverhez való hozzáférés a 80-as és 443-as porton keresztül (http és https).

A DICOM Viewer műszaki feltételei web böngésző esetében
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2 DICOM VIEWER
2.1 A program áttekintése

Általános információk

A DICOM Viewer használható például:
• Orvosi képek és Brainlab kezelési tervek megjelenítésére
• Több vizsgálatból származó képállományok összehasonlítására
• Ablakozási és mérési funkciókra

A DICOM Viewer megnyitása

Helyi telepítés esetén: nyissa meg a DICOM Viewer-t a Content Manager-ből, hogy hozzáférjen
a páciens fájljaihoz és hogy a Brainlab szoftvert használja.
Webböngésző esetén: nyissa meg a DICOM Viewer-t az Application Platform-ból, hogy
hozzáférjen a páciens fájljaihoz és a Brainlab szoftvert használja.
A Patient Selection segítségével válassza ki a pácienst és a megtekinteni kívánt adatokat.
További információ a Program felhasználói kézikönyvben található a Content Manager,
Application Platform és a Patient Selection alkalmazásokkal kapcsolatban.

A képernyő elrendezése

A képernyőn egymás mellett jelennek meg az adatok, hogy a felhasználó össze tudja hasonlítani
azokat.

②

①

1. ábra  

DICOM VIEWER
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Sz. Terület Magyarázat

① Főmenü
Az elérhető funkciók menüje.
MEGJEGYZÉS. Az elérhető funkciók különbözőek lehetnek, az ön
licenszétől függően. 

② Kiválasztott nézet A fájl neve és az ikonok ki vannak emelve a kiválasztott nézetben.

Fő gombok

Nyomja meg a vonatkozó gombot egy adott funkció bekapcsolásához.

Gomb Funkció

Visszaviszi önt a kezdőoldalra. Valamennyi változás (pl.
kiválasztott képállomány, ablakozás, trajektóriák, pont-
mérések, képkivágások, 3D küszöbértékek) automatiku-
san elérhetővé válik más alkalmazások számára.

Megnyitja a menüt, hogy megjelenítse/elrejtse az adato-
kat.

Páciens neve és azonosítója: Ezt válassza, ha vissza
akar térni a páciens kiválasztásához, hogy változtatni
tudjon a kiválasztott páciensen vagy az adatain.

View: Képmegjelenítési lehetőségek.

Measure: Képmérési lehetőségek (szögek, távolságok,
stb.) és megjegyzések.

3D Options: 3D vizualizáció létrehozása, kép körülvá-
gása, kiválasztott terület kijelölése.

Comparison: Brainlab objektumok összehasonlítása,
amennyiben megtalálhatók a képállományban.

Done: Továbblépés és változtatások mentése.

Back: Figyelmezteti önt a változtatások mentésére, mi-
előtt visszalépne az előző képernyőre.

• Válassza a Save lehetőséget, hogy az adatok más al-
kalmazások számára is elérhetők legyenek.

• Válassza a Discard lehetőséget az adatok elvetésé-
hez.

• Válassza a Cancel lehetőséget, ha maradna a DI-
COM Viewer oldalon.

A program áttekintése
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2.2 Adatok megtekintése

Általános információk

A View funkciói alapvető képkezelési lehetőségeket biztosítanak. A változások a jelenlegi
képállományra és annak rekonstrukcióira is vonatkoznak.

A DICOM képeknek négyzetalakú pixelmérettel kell rendelkezniük. A mátrix mérete nincs
korlátozva.

Tájolás

Minden nézet bal alsó sarkában egy emberi alak jelenik meg, hogy jelezze a kép
tájolását.
A tájolás más releváns indikátorai minden nézetben megjelennek, köztük: H (fej), F
(láb), L (bal), R (jobb), A (elülső) és P (hátulsó).

2D Tájolás

Ez a szimbólum látható 2D képek megjelenítésekor.

Alapvető megtekintési gombok

Az alapvető nézetek gombjai mindig elérhetők a DICOM Viewer-ben.

Gomb Funkció

Scroll: Húzza:
• Jobbra vagy lefelé, ha előre akar haladni az állományban
• Balra vagy felfelé, ha visszafelé akar haladni az állományban

MEGJEGYZÉS. Használhatja még a képen megjelenő nyilakat is a görgetéshez. 

DICOM VIEWER
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Gomb Funkció

Zoom: Húzza:
• Felfelé a kicsinyítéshez
• Lefelé a nagyításhoz

Pan: Húzza a képet a kívánt pozícióba, vagy nyomja meg a képet ott, ami köré a
képet pozícionálná.

Add View: Megnyitja a rekonstrukciókat.

Reconstructions: Megnyitja a rekonstrukciókat.

Maximize/Minimize: Maximális/Minimális méretre állítja a kiválasztott képet.

Close Image: Bezárja a kiválasztott nézetet.

Görgetőnyilak: A nézeten belül lévő nyilak, a képszeletek görgetéséhez.

Megjelenítési funkciók

Gomb Funkció

Reset: Visszaállít minden szeletet az eredeti nézeti beállításokra.

Linked View: Összekapcsol több képállományt a képernyőn.

Presets: Választás a CT ablakozás előre megadott beállításai közül.

Windowing: Módosítja a fényerőt (fel és le) illetve a kontrasztot (balra és jobbra). 

Slices: Beállítja a megjeleníthető szeletek számát.

Adatok megtekintése
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Gomb Funkció

Thickness: Beállítja a szeletek vastagságát.

Align: Lehetővé teszi a szkennelési adatok tájolásának a beállítását. 

Flip: Csak 2D (Röntgen). Húzza át a képen, amit mozgatni szeretne:
• Függőlegesen, hogy felfelé/lefelé tükrözze a képet
• Vízszintesen, hogy jobbra/balra tükrözze a képet

Screenshot: Pillanatfelvételt készít az aktuális képernyőképről.

MEGJEGYZÉS. Amikor a Done lehetőséget választja a View funkciók használata után, a
változások el lesznek mentve az adott képállománynál. Amikor legközelebb megnyitja a
képállományt, ugyanazzal az elrendezéssel fog megjelenni. 

Előre beállított lehetőségek

Választhat előre beállított ablakozási lehetőséget a CT képállományokra, amiket a Brainlab
optimalizált a különböző struktúrák, mint csont, tüdő, vagy lágyszövet megjelenítéséhez. Ehhez
nyomja meg a Presets lehetőséget, amivel megjelenítheti az elérhető optimalizálások listáját.

2. ábra  

DICOM VIEWER
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Vastagság funkció

② ③

①
A Thickness funkció csak akkor érhető el az eredeti szeleteknél, ha:
• A szeletek távolsága azonos a teljes képállományban,
• A szeletek maximális távolsága 2 mm és
• A maximális különbség a szeletek távolsága és a szeletek vastagsága között nem haladja meg

a 10%-ot.
MEGJEGYZÉS. Tengelyirányú, szagittális és koronális rekonstrukciókat nem lehet átlagolni. 

Sz. Magyarázat

① Csúszka a szelet vastagságának állításához. A vastagság tartománya a szeletek távolsá-
gától függ és nem haladja meg a maximum 6 mm teljes vastagságot.

② Az átlagolt vastagság a fejlécben (az AVERAGE előtt) jelenik meg.

③ Egy négyzet jelöli az átlagolt terület vastagságát.

Adatok megtekintése
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Adat menü

A Data menü lehetővé teszi a kiválasztott adatok megjelenítését/elrejtését.

①

②

③ ④⑤ ⑥ ⑦

3. ábra  

Sz. Magyarázat

① Az ikon kiválasztásával nyissa meg a Data menüt.

② Megjelenítéshez elérhető adatok (pl. képek, objektumok, mérések).

③ Válassza a MORE lehetőséget az adatkiválasztási oldal megnyitásához.

④ Ezt válassza az adatok megjelenítéséhez.

⑤ Ezt válassza az adatok elrejtéséhez.

⑥ Ezt válassza az elérhető adatok listájának a bővítéséhez.

⑦ Ezt válassza a Data menü bezárásához.

Adat tulajdonságok

①

4. ábra  

Az adatok tulajdonságai a Data menüben jelennek meg. Például, az objektum térfogata ① a
tervezett objektumoknál.

DICOM VIEWER
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Figyelmeztetés
A térfogat kiszámítása olyan tényezőkön múlik, mint a képminőség, képfelbontás, valamint
a szelet vastagsága, és eltérhet a kiemelt tárgy valódi térfogatától.

Szeletek funkció

A Slices funkcióval meghatározhatja, hogy hány szelet jelenjen meg, és egy rács segítségével
kiválaszthatja a kívánt nézetet.

① ②

5. ábra  

A kapcsolt nézet követelményei

A Linked View több képállományt kapcsol össze. Minden tevékenység, amit az egyik állományon
végez (pl. görgetés vagy pásztázás) szintén megtörténik a kapcsolt nézetekben is.
A Linked View használatához a képeknek/képállományoknak a következők közül egyiket
teljesíteni kell:
• Részei ugyanannak a képállománynak, vagy rekonstrukciónak, vagy pedig
• Fuzionálva vannak (Brainlab programmal, vagy szkennerrel)

Képek maximalizálása/minimalizálása

①

②

6. ábra  

Sz. Komponens

① Képek listája

②
Maximalizált nézet
MEGJEGYZÉS. A maximalizált kép a képlistában marad. 

Adatok megtekintése
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Maximalizálás/minimalizálás lehetőségei

Lehetőségek

Egy kép maximális méretéhez nyomja meg a maximalizáló nyilat.

Egy kép minimális méretéhez nyomja meg a minimalizáló nyilat.

A kép kicseréléséhez a maximált nézetben ②, kattintson egy képre a képek listájában ① vagy
húzzon rá egy képet a maximalizált nézet ablakára, hogy felcserélje a képeket.

A páciens tájolásának újradefiniálása

Az Align funkció lehetővé teszi a páciens tájolásának a megváltoztatását a képállományon belül.
Például, ha a páciens szkennelése tengelyirányú (háton, vagy hanyatt fekvő) pozícióban történt,
de a fej félrebillent, a beszkennelt adatok címkézése nem fog megfelelni a tájolásnak. Ezt
kijavíthatja, ha az adatokat úgy rendezi, hogy az megfelel a vonatkozó nézet címkéjének.
MEGJEGYZÉS. Javasolt rekonstrukciókat használni az eredeti képállomány szeletei helyett,
amikor az Align funkciót használja. 

①

7. ábra  

Lépés

1. Nyomja meg az Align ① funkciót.

2. Forgassa vagy pásztázza a képet, hogy a nézetben az irányok jelei egy vonalban álljanak
a páciens valódi irányával.
Más nyitott nézetek is használhatók a tájolás irányának az összehasonlítására és ellenőr-
zésére.

Figyelmeztetés
Győződjön meg róla, hogy a páciens iránya, amit az Align funkció meghatározott, egyezik a
páciens irányával a képállományban.

Hogyan lehet pozíciókat felcserélni

Lépés

A nézeti pozíciók felcseréléséhez válasszon ki és tartson lenyomva egy nézetet, majd engedje
el a nézetet a kívánt helyen.

DICOM VIEWER
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Lépés
A két nézet felcserélődik.

Adatok megtekintése
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2.2.1 Rekonstrukciós nézet

Általános információk

A DICOM Viewer lehetővé teszi rekonstrukciók megtekintését a már kiválasztott képen felül. A
rekonstrukciós nézetek az eredeti képállományhoz vannak kapcsolva (tehát az egyik nézetben
alkalmazott változtatások a többire is hatással lesznek).
Az eredeti képállományt egyszerre akár három rekonstrukció típussal is megtekintheti. Bármelyik
rekonstrukciós ikon megnyomása megjeleníti a vonatkozó rekonstrukciót.

Rekonstrukció kiválasztása

Nyomja meg a Reconstructions gombot ① vagy az Add View ② lehetőséget a kiválasztási
párbeszédablak ③ megnyitásához. Innen tudja megnyitni a rekonstrukciókat. A rekonstrukció
kiválasztása jelképes ikonokat jelenít meg az elérhető nézetekről.
MEGJEGYZÉS. Az elérhető rekonstrukciók függhetnek a kiválasztott adatok formátumától és az
ön licencétől. 

MEGJEGYZÉS. A Slice az eredeti képállomány, nem pedig rekonstrukció. 

③

①

②

8. ábra  

DICOM VIEWER
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2.3 Mérés
2.3.1 Mérési funkciók

Általános információk

A Measure menü sokoldalú mérési lehetőségeket tartalmaz. A mérések az aktuális, illetve az
előző és következő szeleteken lesznek alkalmazva.
A távolság-, kör- és szögmérések csak a DICOM Viewer-ben elérhetők. A távolság- és körmérési
funkciók nem elérhetők a nem kalibrált képeken.
MEGJEGYZÉS. A távolságmérés minősége a képállomány képfelbontásától függ. 

Mérési gombok

Gomb Funkció

Distance: Megméri a távolságot bármely két pont között.

Circle: Megméri a képpel átfedésben lévő kör átmérőjét.

Angle: Megméri, hogy egy síkban lévő három pont milyen szöget zár be egymás-
sal.

Point: Szövegcímkéket helyez el a képen.
MEGJEGYZÉS. A jelzések más szoftveralkalmazásban is láthatók lesznek. 

See Next: Amikor több, mint egy mérés kapcsolódik a kiválasztott adatokhoz, akkor
ezzel lehet ahhoz a szelethez ugrani, amelyen a következő mérés előfordul.

Delete: Mérési objektumok törlése.

MEGJEGYZÉS. A méréseket és jelzéseket csak akkor lehet módosítani, amikor a Measure menü
meg van nyitva. 

Mérés
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2.3.2 Távolság mérése

Általános információk

A Distance funkció lehetővé teszi, hogy lemérje a távolságot a képen található bármely két pont
között.

Hogyan lehet távolságokat mérni

9. ábra  

Lépés

1.

Nyomja meg a Distance lehetőséget.

2. Érintse meg a kép bármely részét.
A képernyőn egy vonal jelenik meg.

3. Szükség szerint helyezze át a vonalat úgy, hogy lenyomja és a kívánt helyre húzza a vég-
pontjait.
A távolságot milliméterben számolja ki és jeleníti meg a rendszer, a kiválasztott pontok
között.

DICOM VIEWER

Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.1 DICOM Viewer ver.: 3.2 27



2.3.3 Átmérő mérése

Általános információk

A Circle funkció lehetővé teszi a képpel átfedésben lévő kör átmérőjének a lemérését. Az átmérő
mérése a jelenlegi, valamint az előző és a következő szeleten jelenik meg.

Hogyan lehet átmérőt mérni

10. ábra  

Lépés

1.

Nyomja meg a Circle lehetőséget.

2. Nyomjon meg egy pontot a képen egy kör létrehozásához.
A kör átmérőjét kiszámítja és megjeleníti a rendszer.

3. Szükség szerint húzza át a kört a kívánt helyre a közepénél fogva. A kör átméretezésé-
hez nyomja le és húzza a kívánt helyre a kör széleit.

Átmérő mérése
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2.3.4 Szögek mérése

Általános információk

Az Angle funkció lehetővé teszi, hogy lemérje, hogy egy síkban lévő három pont milyen szöget
zár be egymással.
MEGJEGYZÉS. A megjelenített szög 2D mérés eredménye. Az érték mindig a megjelenített
síkhoz képest értendő. 

Hogyan lehet szögeket mérni

11. ábra  

Lépés

1.

Nyomja meg az Angle lehetőséget.

2. Nyomjon meg egy pontot a képen.
A képernyőn egy szög jelenik meg.

3. Helyezze át a pontokat szükség szerint úgy, hogy lenyomja és áthúzza őket.
A rendszer kiszámítja és megjeleníti a kiválasztott pontok által bezárt szöget.

DICOM VIEWER

Program felhasználói kézikönyv rev.: 1.1 DICOM Viewer ver.: 3.2 29



2.3.5 Kiegészítő mérési lehetőségek

Jelzés gomb

① ②

Hogy szövegcímkéket helyezzen el egy képen, nyomja meg a Point lehetőséget,
és nyomja meg a képet a kívánt helyen.
Válassza az Annotation ① lehetőséget, hogy a hozzáadott megjegyzést szerkesz-
sze a megjelenő párbeszédablakban ②.

Törlés gomb

A mérések törléséhez először nyomja meg a Delete lehetőséget, majd nyomja meg
a törölni kívánt mérést.

Kiegészítő mérési lehetőségek
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2.4 3D opciók
2.4.1 Áttekintés

Általános információk

A 3D Options eszköztár segítségével létrehozhatja és beállíthatja a 3D vizualizációk következő
funkcióit: 
• Küszöbérték állítása
• Kép körülvágása
• Vizsgált terület kiválasztása

12. ábra  

3D vizualizációk

Amikor egy 2D képállományt görget végig, akkor a 3D vizualizációban megjelenő sárga vonal,
vagy árnyék a pillanatnyilag megtekintett szelet helyzetét mutatja meg. Más 2D képeken belül egy
célkereszt mutatja a síkok találkozását. Ezek a megjelenítések fokozatosan elhalványulnak,
ahogy a görgetés abbamarad.
A trajektóriák és tárgyak is láthatóak a 3D vizualizációkban.

Figyelmeztetés
A 3D vizualizációban megjelenő színek nem feltétlenül a szövetek valódi színét mutatják.
Vegye figyelembe, hogy a 3D vizualizációk alapját szürkeárnyalatos értékek jelenti, ezért a
felületi egyenetlenségek vagy műtermékek pontatlanságokat okozatnak a 3D
vizualizációban.

Digitálisan rekonstruált röntgenfelvétel (DRR)

A DRR gyári beállítása a CT adatait használja a röntgenfelvétel közelítőleges megjelenítéséhez.
Az eredmény egy röntgenfelvételhez hasonló kép, a kiválasztott szögek alapján kiszámítva.

Maximális Intenzitás Projekció (MIP)

A MIP egy térfogati megjelenítési módszer 3D adatokhoz, ami maximális intenzitással projektálja
a voxeleket a megtekintés irányába a vizualizációs síkban.
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Előre beállított lehetőségek

Az elérhető gyári beállítások az adattípustól függően változhatnak:

Adattípus Elérhető gyári beállítások

CT kontraszt nélkül Skin Bone DRR

CT kontraszttal Skin CT Contrast (bone and
vessels) MIP

MR Skin Vessels MIP

Rotációs angiográfia Bone Vessels MIP

PET/SPECT MIP

Objektumok nézet

Az objektumok nézet minden kiválasztott voxel objektumot, trajektóriát és rost objektumot
megjelenít.

3D opciók
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2.4.2 3D vizualizációk szerkesztése

Hogyan lehet küszöbértéket állítani

Lépés

1.

Nyomja meg a Threshold.

2. Húzza a küszöbérték beállításához:
• Felfelé vagy balra a növeléshez
• Lefelé vagy jobbra a csökkentéshez

Hogyan lehet képet körülvágni

Lépés

1.
Nyomja meg a Crop lehetőséget.
A körbevágás kerete megjelenik a képállományban.

2. Állítsa be a keret széleit úgy, hogy az körülveszi azt a részt, amit meg szeretne tartani.
• A keret méretének az állításához húzza a keret széleit, vagy a kereten belül található

kerek jelzőpontokat.
• A keret forgatásához nyomja meg a keret egyik szélét és húzza a kívánt irányba. En-

gedje el a keret szélét, majd nyomja meg újra, ha a keretet egy másik irányba forgat-
ná.

MEGJEGYZÉS. A körülvágás keretén kívül található terület a továbbiakban nem látható. 

Hogyan lehet kiválasztani a vizsgált területet

Lépés

1.

Nyomja meg a Select ROI lehetőséget.

2. Húzzon egy átlót a kiválasztott területen.
Egy kiválasztási keret jelenik meg az átló alapján.

3. Engedje fel az ujját.
A vizsgált terület így kijelölésre került és ránagyít a rendszer.

Visszaállítás

Lépés

Reset 3D: Visszaállít minden változtatást, amit a kiválasztott funkción belül
végrehajtott.
Ha nincs kiválasztott funkció, akkor a Reset 3D megnyomása visszaállítja
a 3D nézetet az eredeti számítások szerint.
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2.4.3 3D térhatású térfogati képösszegzés

Általános információk

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy 3D térfogati képösszegzéseket tekintsen meg 3D-ben, 3D
kijelzőn. A 3D térhatású megtekintés elindításához válassza ki az ikon a Content Manager ①
alkalmazásban és válassza a 3D megjelenítést ②.

① ②

3D térhatású megjelenítés gombjai

Amikor távolról éri el a DICOM Viewer alkalmazást az iPlan Net vagy az Origin Server
használatával, akkor kiegészítő gombok válnak elérhetővé a 3D Options menüben.

Gomb Funkció

3D Stereo: Bekapcsolja/kikapcsolja a 3D térhatású nézetet.

Swap Left/Right: Felcseréli a térfogati képösszegzést a bal és jobb szem között.
MEGJEGYZÉS. Válassza a Swap Left/Right, hogy meggyőződjön róla, hogy telje-
sen 3D képet lát. 

3D térhatású térfogati képösszegzés
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2.5 Összehasonlítás

Összehasonlító nézet

Elvégezhet összehasonlítást, ha a képállományok tartalmaznak voxel objektumokat, amelyeket a
SmartBrush használatával hoztak létre.

13. ábra  

Ehhez nyomja meg a Load Data lehetőséget a Comparison-on belül. A DICOM Viewer
megkeresi a hasonló tárgytípusú voxel objektumokat és betölti a vonatkozó képállományokat,
majd megjeleníti őket időrendi sorrendben.
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Összehasonlítás
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