®
SMARTBRUSH
Versie 2.5

Softwarehandleiding
Revisie 1.0
Copyright 2017, Brainlab AG Germany. Alle rechten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE
1 ALGEMENE INFORMATIE .............................................................................................5
1.1 Contactgegevens................................................................................................................................5
1.2 Juridische informatie .........................................................................................................................6
1.3 Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt ..................................................................8
1.4 Beoogd gebruik ..................................................................................................................................9
1.5 Compatibiliteit met medische apparatuur ...................................................................................10
1.6 Training en documentatie ...............................................................................................................11

2 SMARTBRUSH GEBRUIKEN....................................................................................13
2.1 Inleiding ..............................................................................................................................................13
2.2 SmartBrush starten ..........................................................................................................................15
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Schermlay-out voor algemene procedures .......................................................................................16
Lay-outs voor algemene procedures ................................................................................................18
Schermlay-out voor Spine SRS-procedures .....................................................................................21
Lay-outs voor Spine SRS-procedures ..............................................................................................22
Beeldgegevens selecteren ...............................................................................................................25

2.3 Softwarefuncties ...............................................................................................................................27
2.4 Omkaderen.........................................................................................................................................29
2.4.1 3D-objecten creëren met behulp van segmentatie ...........................................................................30
2.4.2 3D-objecten creëren met behulp van dezelfde coupereconstructie...................................................31
2.4.3 Automatisch generen van klinische objecten ....................................................................................36

2.5 Objecten voltooien ...........................................................................................................................39
2.5.1 Multi-modale opties ..........................................................................................................................43

2.6 Volumetrische rapporten ................................................................................................................45
2.6.1 Functies in het volumetrische rapport ...............................................................................................46

2.7 Exporteren .........................................................................................................................................48
2.8 SmartBrush sluiten ..........................................................................................................................49

Softwarehandleiding Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.5

3

INHOUDSOPGAVE

4

Softwarehandleiding Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.5

ALGEMENE INFORMATIE

1

ALGEMENE INFORMATIE

1.1

Contactgegevens
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: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië

Tel: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

VK

Tel: +44 1223 755 333

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 5811

Japan

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

support@brainlab.com

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
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland

Gerelateerde links
1.4 Beoogd gebruik op pagina 9
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1.2

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.

Brainlab handelsmerken
• Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• SmartBrush® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

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 OpenJPEG. De volledige licentie en
copyrightinformatie vindt u hier: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op libjpeg-turbo. De volledige licentie en
copyrightinformatie vindt u hier: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/
LICENSE.md.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op iTextSharp van Bruno Lowagie en Paulo Soares.
SmartBrush is bedrijfseigen software. De SmartBrush software is beschermd door auteursrecht.
Samen met de software van SmartBrush kunnen ook andere softwareapplicaties op het
werkstation van SmartBrush 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.
Dit product bevat libtiff 4.0.4 beta, copyright © 1988-1997 Sam Leffler en copyright © 1991-1997
Silicon Graphics. Ga voor een uitgebreide beschrijving van auteursrechten en licenties naar:
www.remotesensing.org/libtiff.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op Xerces-C++, beschikbaar onder de Apachesoftwarelicentie: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

CE-label
• De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van richtlijn 93/42/EEG van de Europese Raad betreffende medische
hulpmiddelen.
• Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen is SmartBrush 2.5 een klasse IIb product.
OPMERKING. De geldigheid van het CE-keurmerk kan alleen worden bevestigd voor producten
die zijn geproduceerd door Brainlab.
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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/en/sustainability

Verkoop in de VS
De federale wetgeving van de VS beperkt de verkoop van dit hulpmiddel tot door of in opdracht
van een arts.
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1.3

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 cirkelvormige
voorzichtigheidssymbolen. 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.

8
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1.4

Beoogd gebruik

Brainlab Elements
Brainlab Elements zijn applicaties voor het overbrengen van DICOM-data naar en vanaf PACSsystemen (Picture Archiving and Communication Systems) en andere opslagmedia-apparaten.
Deze omvatten de volgende modules voor medische procedures:
• Weergeven
• Beeldverwerking
• Beeldfusie
• Segmentatie
• 3D-visualisatie

Beoogd gebruik
Het Element SmartBrush heeft een eenvoudige interface met functies en weergaven om
anatomische structuren in beelddata van patiënten te omkaderen. De uitvoer wordt opgeslagen
als een 3D DICOM segmentatie-object en kan worden gebruikt voor verdere verwerking.

Indicaties voor het gebruik
Elements Smartbrush 2.5 kan worden gebruikt in alle klinische workflows waarbij het nodig is om
anatomische structuren te omkaderen in beelddata van patiënten. Het apparaat zelf heeft geen
specifieke klinische indicaties.

Beoogde gebruiker
Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg en/of hun
assistenten.

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

Verantwoordelijkheid
Dit systeem levert alleen ondersteuning aan de chirurg en is geen substituut voor, of
vervanging van de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens gebruik.

Medisch-elektrische systemen
Voor informatie over de configuratie van medisch-elektrische systemen verwijzen wij u naar de
betreffende systeemhandleiding en technische handleiding.
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1.5

Compatibiliteit met medische apparatuur

Compatibele Brainlab medische software
SmartBrush 2.5 is compatibel met:
Patient Data Manager 2.3
- Content Manager 2.3
- DICOM Viewer 3.1
- Patient Selection 4.2

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.

Compatibele niet-Brainlab software
SmartBrush 2.5 is compatibel met:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
Voor meer gedetailleerde en bijgewerkte informatie betreffende compatibele besturingssystemen,
dient u contact op te nemen met Brainlab support.
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.

10
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1.6

Training en documentatie

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.
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2

SMARTBRUSH
GEBRUIKEN

2.1

Inleiding

Algemene informatie
SmartBrush is een functie voor beeldsegmentatie met geavanceerde omkaderingsfuncties die u
ondersteuning bieden, bijvoorbeeld om gezond weefsel te onderscheiden van tumoren. Wanneer
u een te omkaderen gebied selecteert, vult de software automatisch de gebieden die een
gelijksoortige grijswaarde hebben als het geselecteerde gebied.
De software bouwt deze beeldcoupes op voor elke beeldcoupe en zet deze om in een 3D-object.
Met SmartBrush wordt in een Spine SRS-workflow automatisch een klinisch doelvolume (CTV,
clinical target volume) en een risico-orgaan (OAR, [Organ at Risk] bijgesneden) gegenereerd op
basis van een handmatig getekend object, het bruto tumorvolume (GTV, Gross Tumor Volume).
Dit doelvolume kan worden gebruikt bij volgende planningstappen.
OPMERKING. SmartBrush gebruikt automatische interpolatie bij het creëren van objecten.

SmartBrush-workflow voor algemene procedures
Stap
1.

Selecteer een beeldset.

2.

Creëer een object door de structuur te omkaderen met behulp van:
Semi-automatische segmentatie via SmartBrush.
Handmatige segmentatie via Brush.

3.

Het object voltooien.

SmartBrush-workflow voor Spine SRS-procedures (nieuwe objecten)
Stap
1.

Selecteer een beeldset met patiëntdata.

2.

Selecteer het interessegebied.

3.

Creëer een bruto tumorvolume (GTV)-object door de structuur te omkaderen met behulp
van:
Semi-automatische segmentatie via SmartBrush.
Handmatige segmentatie via Brush.

4.

Beoordeel het automatisch gegenereerde klinische doelvolume (CTV) en risico-orgaan
(OAR).
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Stap
5.

Het object voltooien.

SmartBrush-workflow voor Spine SRS-procedures (bestaande objecten)
Stap
1.

Selecteer een beeldset met een bestaand bruto tumorvolume (GTV, Gross Tumor Volume), klinisch doelvolume (CTV, Clinical Target Volume) of risico-orgaan (OAR, Organ at
Risk).

2.

Bewerk het bestaande GTV.

3.

Kies of u het CTV (of bijgesneden OAR) wilt koppelen aan of ontkoppelen van het GTV.

OPMERKING. De objecten worden aan elkaar gekoppeld, dit houdt in dat ze afhankelijk
zijn van elkaar. Als het GTV wordt bijgewerkt, zorgt dit ervoor dat het OAR ook wordt bijgewerkt.
4.

14

Het object voltooien.
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2.2

SmartBrush starten

Voor u begint
Gebruik Patient Selection om de patiënt en de gewenste data te kiezen. Raadpleeg de
softwarehandleiding voor Content Manager en Patient Selection voor meer informatie.

Detectie van anomalieën
SmartBrush maakt gebruik van anomaliedetectie, indien dit aanwezig is op het systeem op het
moment dat SmartBrush werd gestart. Dit houdt in dat SmartBrush in een algemene workflow
de focus zal leggen en de weergaven zal inzoomen op de gedetecteerde anomalie.

Uw workflow selecteren en starten

Afbeelding 1
Stap
1.

Selecteer de workflow:
bijv. Cranial > Planning.

2.
Selecteer SmartBrush uit de workflow op het hoofdscherm van Content
Manager.
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2.2.1

Schermlay-out voor algemene procedures

Algemene informatie
SmartBrush kan worden gebruikt voor het tekenen van objecten, bijv. tumoren.
Met deze functie kunt u een nauwkeurige objectcorrectie of segmentatie op voxelbasis uitvoeren.

Lay-out van scherm en werkbalk

② ③ ④⑤

⑥
⑦
⑧
⑨

①
Afbeelding 2
Nr.

Uitleg

①

De hoofdweergave bevat axiale, coronale, sagittale en 3D-reconstructies als voorbeeldweergave van het huidige resultaat.

②

Momenteel geselecteerd object.

③

Alerts: Bevat procesinformatie.

④

Data: Opent het scherm voor gegevensselectie en de weergaveopties voor de lay-out.

⑤

Home: Brengt u naar Content Manager.

⑥

Navigatiehulpmiddelen om het interessegebied te definiëren.

⑦

Smart Brush-schakelaar voor het selecteren van kwastfuncties.

⑧

Omkaderingsfuncties om objecten te markeren.

⑨

Geeft het huidige geselecteerde object weer. Klik om het object te centreren.

Gerelateerde links
2.2 SmartBrush starten op pagina 15
2.3 Softwarefuncties op pagina 27
2.4 Omkaderen op pagina 29
2.4.3 Objecten omkaderen met behulp van Smart Brush op pagina 32
2.4.3 Objecten omkaderen met behulp van Brush op pagina 33
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2.5 Objecten voltooien op pagina 39
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Lay-outs voor algemene procedures

2.2.2

Lay-outs voor algemene procedures

Lay-outtypen

Afbeelding 3

18

Weergave

Uitleg

ACS

Geeft vier verschillende weergaven weer van gelijke grootte in het hoofdscherm.
Axial, Coronal en Sagittal reconstructies van de beeldset, met een basis
3D-weergave.

Side By Side

Toont twee interessante beeldsets naast elkaar in het hoofdscherm.

Gallery

Toont de oorspronkelijke beeldcoupes uit de gekozen beeldset.
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Weergave ACS

①

Afbeelding 4
De ACS-weergave toont coupes van de geselecteerde beeldset in de weergaven Axial, Coronal
en Sagittal. Er wordt een basis 3D-visualisatie weergegeven ①.

Weergave "Side By Side"

①

Afbeelding 5
In de weergave Side By Side worden twee beeldsets naast elkaar weergegeven in een ACSconfiguratie ①. U kiest welke beeldset u wilt weergeven door deze te selecteren in de datapool.
Gebruik de functies Pan, Zoom en Scroll om de beeldset te beoordelen.
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Weergave "Gallery"

①

②

Afbeelding 6
In de weergave Gallery worden op het scherm de oorspronkelijke coupes ① uit dezelfde beeldset
weergegeven.
Gebruik Swipe ② om omhoog of omlaag te navigeren door de coupes binnen dezelfde beeldset.
OPMERKING. Het is niet mogelijk om objecten te omkaderen in de weergave Gallery.

20
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2.2.3

Schermlay-out voor Spine SRS-procedures

Algemene informatie
In Spine SRS-workflows kan SmartBrush worden gebruikt voor het tekenen van objecten, bijv.
tumoren. Er worden ook CTV/OAR bijgesneden objecten voorgesteld volgens RTOG-richtlijnen.
Met deze functie kunt u een nauwkeurige objectcorrectie of segmentatie op voxelbasis uitvoeren.

Spine SRS-scherm en lay-out van werkbalk

②

③ ④⑤⑥

⑦
⑧
⑨
⑩

①
Afbeelding 7
Nr.

Uitleg

①

De hoofdweergave bevat axiale, coronale, sagittale en 3D-reconstructies als voorbeeldweergave van het huidige resultaat.

②

Wisselen tussen axiale, coronale en sagittale weergaven.

③

Momenteel geselecteerd object.

④

Alerts: Bevat procesinformatie.

⑤

Data: Opent het scherm voor gegevensselectie en de weergaveopties voor de lay-out.

⑥

Home: Brengt u naar Content Manager.

⑦

Navigatiehulpmiddelen om het interessegebied te definiëren.

⑧

Smart Brush-schakelaar voor het selecteren van kwastfuncties.

⑨

Omkaderingsfuncties om objecten te markeren.

⑩

De drie momenteel actieve GTV/CTV/OAR’s.
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2.2.4

Lay-outs voor Spine SRS-procedures

Lay-outtypen

Afbeelding 8

22

Weergave

Uitleg

Spine

Hiermee worden Axial, Coronal en Sagittal reconstructies van een
beeldset weergegeven, met ofwel Axial, Coronal en Sagittal reconstructies van de andere beeldset en een weergave waarin de wervels worden
getoond.
OPMERKING. Alleen Spine SRS-workflows.

Side By Side

Toont twee interessante beeldsets naast elkaar in het hoofdscherm.

Gallery

Toont een selectie beeldcoupes uit de gekozen beeldset.
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Weergave "Spine"

① ②

③

Afbeelding 9
In de weergave Spine worden twee beeldsets getoond. De ene set geeft een ACS-configuratie
weer en de andere ofwel Axial, Coronal of Sagittal in een coupeset onderaan het scherm.
Aanvullend wordt er een reconstructie van de rugwervels getoond, die afzonderlijk kan worden
gemarkeerd. ①.
U kunt wisselen tussen de twee beeldsets door deze te selecteren. Gebruik de functies Pan,
Zoom en Scroll om de beeldset te beoordelen.
OPMERKING. Alleen Spine SRS-workflows.

Weergave "Side By Side"

①

Afbeelding 10
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In de weergave Side By Side worden twee beeldsets naast elkaar weergegeven in een ACSconfiguratie ①. U kunt wisselen tussen de twee beeldsets door deze te selecteren. Gebruik de
functies Pan, Zoom en Scroll om de beeldset te beoordelen.

Weergave "Gallery"

①

②

Afbeelding 11
In de weergave Gallery worden op het scherm de oorspronkelijke coupes ① uit dezelfde beeldset
weergegeven.
Gebruik Swipe ② om omhoog of omlaag te navigeren door de coupes binnen dezelfde beeldset.
OPMERKING. Het is niet mogelijk om objecten te omkaderen in de weergave Gallery.
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2.2.5

Beeldgegevens selecteren

Algemene informatie
SmartBrush kiest automatisch de "beste" datasets om weer te geven. In elk van de weergavelayouts is het mogelijk om de weer te geven dataset te selecteren met behulp van het datamenu.
OPMERKING. Neem voor aanvullende informatie contact op met Brainlab support.

Weergavelay-outs ACS en Gallery

Afbeelding 12
Met de weergavelay-outs ACS en Gallery wordt op elk gegeven moment een enkele
beelddataset weergegeven. Doe het volgende om de weergegeven dataset te selecteren:
Stap
1.

Selecteer de lay-out.

2.

Selecteer de dataset.

De lay-outs Spine en Side by Side

Afbeelding 13
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De lay-outs Spine en Side by Side bieden multi-modale en mono-modale weergave-opties. Doe
het volgende om de weergegeven dataset te selecteren:
Stap

26

1.

Selecteer de lay-out.

2.

Selecteer de lay-outsectie die u wilt gaan weergeven.

3.

Selecteer de dataset.
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2.3

Softwarefuncties

Beeldweergavefuncties
Toets

Functie

Scroll: Sleep de muisaanwijzer door beeldcoupes.
OPMERKING. U kunt het muiswieltje als snelkoppeling gebruiken.

Zoom: Sleep de muisaanwijzer:
• Omlaag om in te zoomen
• Omhoog om uit te zoomen
OPMERKING. U kunt CTRL op het toetsenbord en het muiswieltje als
snelkoppeling gebruiken.
Pan: Toont verticale en horizontale vlakken die door gele lijnen op de
beelden worden aangewezen.
OPMERKING. Wanneer Pan wordt geselecteerd in één weergave, worden de andere weergaven dienovereenkomstig bijgewerkt.
OPMERKING. U kunt CTRL op het toetsenbord en de linkermuisknop
als snelkoppeling gebruiken. De positie van de klik/aanraking bepaalt
het midden van de weergave.

Windowing: Hiermee kan de helderheid en het contrast van het beeld
handmatig worden aangepast.

Teken- en omkaderingsfuncties
Toets

Functie
Smart Brush segmenteert alle verbonden pixels met gelijksoortige grijswaarden in het gedefinieerde gebied.
OPMERKING. Door een groter gebied te definiëren, neemt de mogelijke
grijswaardeschaal toe.
Brush segmenteert alle verbonden pixels.
OPMERKING. Brush markeert het gebied op basis van waar u gemarkeerd hebt en er worden gesegmenteerde voxels toegevoegd/verwijderd
in een klein gebied rond het gemarkeerde gebied wat zorgt voor gladde
contouren van het object.

Met Smart Erase verwijdert u pixels op basis van gebieden met gelijksoortige grijswaarden in het gedefinieerde gebied.
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Toets

Functie

Met Erase verwijdert u handmatig verbonden pixels.

Met Undo maakt u de laatste wijziging of meerdere opeenvolgende
stappen ongedaan.

Hiermee past u de grootte aan van de kwast voor het omkaderen van
objecten.

De resolutie instellen
U kunt een vaste resolutie instellen voor alle objecten, onafhankelijk van de coupesets die zijn
gebruikt voor het tekenen. Dit moet worden ingesteld door Brainlab support.
Een object wordt standaard ingesteld op dezelfde resolutie als de eerste geselecteerde coupeset.
Het wordt aangeraden om coupesets te gebruiken met een resolutie die hoog genoeg is om de
structuur die moet worden gesegmenteerd, te vertegenwoordigen.
Controleer in de 2D-weergaven of het object dat werd gegenereerd door de functie
SmartBrush juist is.

28
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2.4

Omkaderen

Algemene informatie
De belangrijkste hulpmiddelen voor het omkaderen van 3D-objecten zijn Brush en Smart Brush.
Brush biedt de optie om doelgebieden handmatig te omkaderen. Net als Smart Brush, bouwt de
software elke gesegmenteerde beeldcoupe op tot een 3D-object. Met deze functie kunt u een
nauwkeurige objectcorrectie of segmentatie op voxelbasis uitvoeren met meer beperkte
interpolatie.
Brush wordt aanbevolen voor het corrigeren van structuren. U kunt de structuur op een coupevoor-coupebasis corrigeren, wat helpt bij het interpolatieproces.

Smart Brush-hulpmiddelen selecteren

①

Afbeelding 14
Selecteer de Smart Brush-tekenhulpmiddelen door de schakelaar ① in of uit te schakelen.
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2.4.1

3D-objecten creëren met behulp van segmentatie

3D-objecten creëren met behulp van segmentatie -alleen Smart Brush
Nadat in de ACS-weergave twee coupes zijn gesegmenteerd, wordt een 3D-object gecreëerd op
basis van de werkelijke getekende vorm en de anatomische gegevens die zichtbaar zijn in het
omliggende gebied.

②

①

③

Afbeelding 15
Stappen
1.

Omkader de vorm van de structuur in één reconstructie ② bijv. de coronale weergave.

2.

Omkader de vorm van de structuur in een andere reconstructie, bijv. de sagittale weergave ①.
Het 3D-object wordt automatisch gecreëerd ③.

30
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2.4.2

3D-objecten creëren met behulp van dezelfde coupereconstructie

Algemene informatie
De ruimte tussen de coupes wordt geïnterpoleerd om het 3D-object te creëren, met behulp van
Smart Brush met twee niet-aangrenzende coupes in dezelfde oriëntatie.
OPMERKING. Als u bijvoorbeeld overstapt van een axiale naar een sagittale weergave, blijft de
interpolatie geactiveerd. Om Smart Brush te deactiveren tijdens het wisselen van weergaven,
kiest u een andere functie in het menu, bijv. Pan.

Objecten creëren in gereconstrueerde weergaven
Objecten creëren in gereconstrueerde weergaven, (d.w.z. met beelden die zijn gereconstrueerd
uit oorspronkelijke beeldcoupes) is iets anders dan objecten creëren in oorspronkelijke coupes. In
gereconstrueerde weergaven worden geïnterpoleerde beelden gebruikt waarin mogelijk niet alle
details worden weergegeven zoals verwacht (zo zijn randen mogelijk vaag).

Geïnterpoleerde objecten creëren

①

②

③

Afbeelding 16
Stap
1.

Creëer een gesegmenteerd gebied op één beeldcoupe ① met Smart Brush of Brush.

2.

Scrol door de beeldcoupes naar het volgende afgescheiden vlak.

3.

Creëer een ander gesegmenteerde regio op een andere coupe ②.

4.

Het gebied tussen de twee coupes is geïnterpoleerd ③, waardoor een 3D-weergave van
het object wordt gecreëerd.

OPMERKING. Doorgaans worden dunne en/of kleine objecten niet accuraat weergegeven in 3Dweergave door 3D-maassimplificatie. Bekijk deze in de 2D-coupeweergaven ①.
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Objecten omkaderen met behulp van Smart Brush

Afbeelding 17
Stap
1.

Ga naar het interessegebied met behulp van de functies Zoom, Scroll en Pan.

2.
Selecteer Smart Brush.
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3.

Markeer de gebieden die moeten worden gesegmenteerd.
Maak een omtrek met een streek van de kwast en houd deze iets binnen het object. De
voxellijnen volgen de omtrek van het object. Het gebied dat is omkaderd, wordt vastgesteld door grijswaarden en het contrast van het beeld.
Smart Brush segmenteert alle verbonden pixels met gelijksoortige grijswaarden in het
gedefinieerde gebied.
Door een groter gebied te definiëren, neemt de mogelijke grijswaardeschaal toe.

4.

Als de randen van het gesegmenteerde gebied niet correct worden afgescheiden van het omliggende gebied, kunnen de grenzen met Erase
nauwkeuriger worden aangegeven.
Wanneer u gebruik maakt van een muis, kunt u de rechtermuisknop gebruiken om te wissen wanneer Smart Brush actief is.

5.

Gebruik de Scroll-functie om naar de volgende coupe te gaan.

6.

Herhaal de markeerstappen totdat het object in alle relevante coupes is gecreëerd.
U kunt ook 3D-interpolatie gebruiken voor het omkaderen van het gehele objectvolume.

7.

Controleer het object.

8.

Selecteer Done.
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Gerelateerde links
2.3 Softwarefuncties op pagina 27
2.4 Omkaderen op pagina 29
2.5 Objecten voltooien op pagina 39

Objecten omkaderen met behulp van Brush
Smart Brush gebruikt standaard multi-modale gegevens voor het omkaderen. Deze functie is
echter niet beschikbaar voor Brush.

Afbeelding 18
Stap
1.

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

2.
Selecteer Brush.

3.

Veeg met de kwast over het gebied dat u wilt segmenteren.
Brush segmenteert alle verbonden pixels.
Brush markeert met behulp van plaatselijk beperkte interpolatie om het gemarkeerde gebied soepel toe te voegen aan een 3D-object.

4.
Als de randen van het gesegmenteerde gebied niet correct worden afgescheiden van het omliggende gebied, kunnen de grenzen met Erase
nauwkeuriger worden aangegeven.
5.
Gebruik Scroll om naar de volgende coupe te gaan.

Softwarehandleiding Rev. 1.0 SmartBrush® Ver. 2.5

33

3D-objecten creëren met behulp van dezelfde coupereconstructie

Stap
6.

Herhaal de markeerstappen totdat het object in alle relevante coupes is gecreëerd.
U kunt coupes overslaan met behulp van 3D-interpolatie. De gegevens tussen de coupes
worden dan geïnterpoleerd.

7.

Controleer het object.

8.

Selecteer Done.

Gerelateerde links
2.3 Softwarefuncties op pagina 27
2.4 Omkaderen op pagina 29

Objecten omkaderen met behulp van Smart Brush voor Spine SRS-procedures

①

②

③

④

⑤

Afbeelding 19
Stap
1.

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

2.
Controleer of de Smart Brush-selector is ingeschakeld ⑤ en selecteer
Smart Brush.
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3.

Selecteer de wervel ①.

4.

Markeer het gebied dat moet worden gesegmenteerd ③.
Maak een omtrek met een streek van de kwast en houd deze iets binnen het object. De
voxellijnen volgen de omtrek van het object.
Het gebied dat is omkaderd wordt vastgesteld door grijswaarden en het contrast van het
beeld.
SmartBrush segmenteert alle verbonden pixels met dezelfde grijswaarden in het gedefinieerde gebied.
Door een groter gebied te definiëren, neemt de mogelijke grijswaardeschaal toe.
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Stap
5.

Als de randen van het gesegmenteerde gebied niet correct worden afgescheiden van het omliggende gebied, kunnen de grenzen met Erase
nauwkeuriger worden aangegeven.
Indien een muis wordt gebruikt, kan de rechtermuisknop worden gebruikt
om te gummen als SmartBrush actief is.

6.

Blader naar de volgende coupe of ga door met omkaderen in een reconstructie loodrecht
daarop.

7.

Herhaal de markeerstappen totdat het object in alle relevante coupes is gecreëerd.
U kunt ook 3D-interpolatie gebruiken voor het omkaderen van het gehele objectvolume.

8.

Controleer de getekende en automatisch gegenereerde objecten (GTV ②, CTV ③ en
OAR, bijgesneden objecten ④) door deze te selecteren in de lijst met hulpmiddelen en
beoordeel deze objecten.
Zodra u begint met het omkaderen van een object wordt er een overeenkomend doelvolume (CTV) en risico-orgaan (OAR) gegenereerd. Het CTV en het OAR worden overeenkomstig bijgewerkt tijdens het omkaderingsproces van het GTV.

9.

Selecteer Done.

Gerelateerde links
2.3 Softwarefuncties op pagina 27
2.4 Omkaderen op pagina 29
2.4.3 Geïnterpoleerde objecten creëren op pagina 31
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Automatisch generen van klinische objecten

2.4.3

Automatisch generen van klinische objecten

Algemene informatie
Het automatisch generen van een klinisch doelobject gaat volgens de richtlijnen zoals
gepubliceerd door Brett W. Cox et al in 2012. Cox B.W., Spratt D.E., Lovelock M., et al.
International Spine Radiosurgery Consortium consensus guidelines for target volume definition in
spinal stereotactic radiosurgery. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012; 83:e597-605.
SmartBrush genereert een bijgesneden OAR dat berekend is op basis van de positie van het
klinische doel (het bijgesneden OAR bedekt bijvoorbeeld de lengte van de wervelkolom waar het
CTV zich op ±5 mm vanaf de bovenkant/onderkant bevindt). Dit is zowel in 2D-weergave als in
3D-weergave zichtbaar.

Informatie over klinische doelobjecten

①

②
③
Afbeelding 20
Zodra u een GTV start, genereert SmartBrush:
• CTV
• OAR bijvoorbeeld Spinal Canal, cropped (wervelkanaal, bijgesneden) (standaard)
Nr.

Uitleg

①

Bruto tumorvolume (GTV, Gross Tumor Volume)

②

Klinische doelvolume (CTV, Clinical Target Volume)

③

Risico-orgaan (OAR, Organ at Risk) bijvoorbeeld Spinal Canal, cropped (wervelkanaal,
bijgesneden)

Objecten koppelen
Alle drie objecten zijn aan elkaar gekoppeld, als er wijzigingen worden aangebracht aan het GTV
door middel van omkadering, werkt dit door op het CTV.
De flow is unidirectioneel:

Afbeelding 21
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Voorbeeld van klinisch doelvolume
①

⑥

②

⑤

③

④

Afbeelding 22
Nr.

Uitleg

①

Wervellichaam

②

Pedikel

③

Processus transversus/laminae

④

Processus spinosus

⑤

Processus transversus/laminae

⑥

Pedikel

Regels voor het genereren van het klinische doel
Bij het automatisch genereren van een klinisch doelobject worden de onderstaande regels
gevolgd:
• Wanneer het Gross Tumor Volume een unilateraal pedikel omvat, worden het pedikel en het
ipsilaterale processus transversus/lamina opgenomen in het Clinical Target Volume.
• Wanneer het Gross Tumor Volume de processus spinosus omvat, worden de volledige
processus spinosus en de bilaterale laminae opgenomen in het Clinical Target Volume.
• Wanneer het Gross Tumor Volume het wervellichaam en bilaterale pedikels/processus
transversus bevat, worden het volledige wervellichaam, de bilaterale pedikels, processus
transversus/laminae en processus spinosus opgenomen in het Clinical Target Volume.
• Wanneer het Gross Tumor Volume het wervellichaam en één unilateraal pedikel bevat,
worden het volledige wervellichaam, het pedikel, en ipsilaterale processus transversus/lamina
opgenomen in het Clinical Target Volume.
• Wanneer het kruispunt tussen het Gross Tumor Volume en één sector niet leeg is, wordt deze
sector opgenomen in het Clinical Target Volume.
• De sectorselectie wordt dynamisch bijgewerkt zodra het Gross Tumor Volume wordt
gewijzigd.
• De berekening van het Clinical Target Volume wordt bijgewerkt bij elke wijziging aan het
Gross Tumor Volume met uitzondering van het wijzigen van de naam, de kleur of de
opmerkingen. Bij dergelijke wijzigingen wordt het Clinical Target Volume niet bijgewerkt
(alleen de rol en de werkelijke objectdata).

Objecten met ontkoppelde volumes
Er wordt een dialoogvenster weergegeven als u SmartBrush verlaat terwijl er gegenereerde
objecten zijn (nieuw of aangepast) met ontkoppelde volumes. Een object wordt gezien als een
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ontkoppeld volume als het totale objectvolume min het volume van het grootste component groter
is dan 0,1 cm³.
OPMERKING. In Spine SRS worden ontkoppelde volumes niet ondersteund voor dosisplanning.

Objecten beoordelen
Er wordt een dialoogvenster weergegeven als u SmartBrush verlaat zonder de automatisch
gegenereerde objecten te beoordelen. De objecten worden opgeslagen, zelfs als deze niet zijn
beoordeeld.
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2.5

Objecten voltooien

Algemene informatie
Met het dataselectiemenu kunt u te allen tijde tijdens het vormingsproces objecten bewerken of
aanpassen.

Toegang tot dataselectie
Toets

Functie

Selecteer Data in het hoofdscherm om toegang te krijgen tot beelden, objecten
en om de eigenschappen ervan te bekijken/bewerken.

Informatie over dataselectie

①

②③

Afbeelding 23
Binnen dataselectie kunt u geselecteerde beelddata ② en objecten ① bekijken, maar ook
aanvullende data of objecten toevoegen door op MORE te drukken. Deze worden allemaal
weergegeven als miniatuurweergaven met de eigenschappen ervan:
Images
- Beeldmodaliteit
- Coupeafstand
- Coupesets
Objects
- Volume: Hiermee wordt het berekende objectvolume weergegeven
- Basis: Beeldset waar het object wordt gedefinieerd
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-

Name: Hier voert u een naam voor het object in
Type: Kies een objecttype in het vervolgkeuzemenu
Role: Kies een rolkenmerk in het vervolgkeuzemenu
Comment: Voeg indien van toepassing opmerkingen toe

Functies voor dataselectie
Toets

Functie

Een kleur toewijzen aan een object of de kleur aanpassen.

Een volumetrisch rapport creëren.

Een object uit de huidige selectie verwijderen.

Multi-modale objectcreatie inschakelen.
OPMERKING. Wanneer het segmentatiealgoritme is gedeactiveerd, gebruikt het alleen informatie van de huidig weergegeven
coupeset voor het berekenen van een object.

Een nieuw object creëren.
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Een nieuw object toevoegen
Stap
1.

Selecteer het vervolgkeuzemenu Objects.
2.
Selecteer New Object in het vervolgkeuzemenu Objects.
3.

Standaard is Type ingesteld op Tumor en Role is ingesteld op Undefined. Dit kunt u wijzigen met behulp van de voorinstellingen van het menu, u kunt bijvoorbeeld Role instellen op CTV.
Type en Role worden automatisch toegevoegd, zelfs als u begint met omkaderen zonder
eerst New Object te selecteren.

4.

Keer terug naar het hoofdscherm en omkader het object met behulp van de omkaderingsfuncties zoals Smart Brush > Brush.
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Bestaande objecteigenschappen aanpassen

① ②

Afbeelding 24
Stap
1.

Selecteer het vervolgkeuzemenu Objects ②.

2.

Selecteer het relevante object in het vervolgkeuzemenu Objects. Bewerk Basis, Name,
Type, Role en Comment ① waar nodig.
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2.5.1

Multi-modale opties

Algemene informatie
Indien u coupesets gebruikt die zijn gecoregistreerd door Image Fusion, dan kunt u
beeldobjecten in alle gefuseerde coupesets weergeven en aanpassen.
Een multi-modaal object wordt automatisch gecreëerd wanneer u verschillende sets voor
segmentatie gebruikt. Indien het multi-modale tekenen wordt uitgevoerd in een multi-modale layout (in de weergave naast elkaar of spinaal), worden de twee datasets die in de weergaven
worden weergegeven meegenomen in het algoritme.
Indien het multi-modale tekenen wordt uitgevoerd in een mono-modale lay-outweergave:
• De eerste twee datasets waarin het object wordt getekend, worden meegenomen in het
algoritme.
• Met een derde dataset houdt het multi-modale algoritme rekening met de laatste twee
geselecteerde datasets om het object te tekenen.

Zichtbaarheidsopties
①

Afbeelding 25
Gebruik ① om de objectzichtbaarheid aan of uit te zetten.
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Voorbeeld dat multi-modale beeldsets bevat

Afbeelding 26
Optie

Informatiegegevens gebruikt voor omkaderen

Omkader de tumor in een MR-T1-set

MR-T1 set

De weergave wisselen naar een gefuseerde MRMR-T1 en MR-T2
T2-set en verder gaan met omkaderen
OPMERKING. Alleen de grijswaarden van twee beeldsets worden gebruikt. Indien u een derde
beeldset selecteert, wordt de eerste beeldset gedeselecteerd en niet langer weergegeven.
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2.6

Volumetrische rapporten

Algemene informatie
Een volumetrisch rapport bevat informatie over het volume van een object, het gebied binnen één
coupe op basis van de langste diameters (Macdonald-criteria) en de langste diameter zelf
(evaluatiecriteria voor respons in vaste tumoren).

Omgaan met volumetrische informatie
Een volumetrisch rapport:
• Wordt gecreëerd voor een object als u drukt op het rapportpictogram.
• Blijft geldig zolang het betreffende object niet wordt gewijzigd.
• Wordt automatisch bij de patiëntgegevens opgeslagen zolang het betreffende object niet wordt
gewijzigd.
• Berekent objecten tot op twee decimalen nauwkeurig als deze kleiner zijn dan 10 cm3. Grotere
objecten worden berekend tot op één decimaal nauwkeurig.
Bestaande rapporten kunnen worden beoordeeld met de Image Viewer. Bestaande rapporten
kunnen worden opgeslagen/geëxporteerd met de Export-functie van de Content Manager.
De vorm en positie van een object moeten worden gecontroleerd in SmartBrush voordat een
rapport wordt aangemaakt. Het rapport zelf bevat alleen informatie over volumetrische metingen.
Waarden die worden berekend op basis van een omkaderd object, zijn afhankelijk van de
resolutie van de betreffende beeldset inclusief het object.
OPMERKING. De Macdonald-criteria die worden berekend op het volumetrische rapport, worden
uitgevoerd met behulp van de oorspronkelijke coupes. De richting waarop de Macdonald-criteria
worden toegepast, is dus gelijk aan de scanrichting. De nauwkeurigheid van de methode wordt
bepaald door de resolutie van de beeldserie. Het object dat in de software wordt weergegeven,
kan hierdoor een ietwat ander resultaat hebben door de interpolatie.
OPMERKING. Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie.
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Functies in het volumetrische rapport

2.6.1

Functies in het volumetrische rapport

Toets

Functie

Het rapport verschuiven.

Zoomen naar een gebied van het rapport.

Past het rapport aan op de breedte van het scherm.

Sluit het rapport.

Slaat het rapport op, op een specifieke locatie.

Drukt het rapport af, op een specifieke printer.

Hoe kunt u een volumetrisch rapport creëren

Afbeelding 27
46
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Stap
1.
In het dialoogvenster Selected Data genereert SmartBrush een volumetrisch rapport.
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Exporteren

2.7

Exporteren

Hoe kunt u exporteren
Voor meer informatie over exporteren vanaf het systeem, zie de Content Manager
softwarehandleiding.
OPMERKING. Indien de gegevens die door de toepassing zijn gegenereerd (d.w.z. objecten,
segmentaties) worden gebruikt binnen de vervolgtoepassingen, dan moeten de resultaten
nauwkeurig worden geïnspecteerd na het importeren in de vervolgtoepassing.
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2.8

SmartBrush sluiten

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.

SmartBrush sluiten
Stap
1.
Voor het afsluiten moet de huidige taak worden voltooid door Done te selecteren.

2.
Selecteer Exit in het hoofdscherm van Content Manager.
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