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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

Kontakt Brainlab-support, hvis du ikke kan finde de oplysninger, du har brug for, i denne
vejledning, eller hvis du har yderligere spørgsmål eller problemer:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Mellem- og Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

Brasilien Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende områder Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Forventet servicelevetid

Brainlab yder fem års service på software. I løbet af denne periode tilbydes softwareopdateringer
såvel som support på stedet.

Tilbagemeldinger

Trods omhyggelig gennemgang kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os venligst på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre vejledningen.

Producent

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

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.1.1 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke er Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og
andre lande.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af et eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. Se
https://www.brainlab.com/patent/ for yderligere oplysninger.

Integreret tredjeparts-software

• Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
• Denne software indeholder OpenJPEG-biblioteket. Der findes en fuldstændig beskrivelse af

ophavsrettigheder og licenser her: http://www.openjpeg.org.
• Denne software er delvist baseret på libjpeg-turbo. Den fulde meddelelse om licens og

ophavsret kan findes her: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/
LICENSE.md.

• Dette produkt indeholder softwaren Xerces C++ 3.1.1: https://xerces.apache.org/xerces-c/.
• Dette produkt indeholder libtiff 4.0.4 beta, Ophavsret © 1988-1997 Sam Leffler og Ophavsret ©

1991-1997 Silicon Graphics. Der findes en fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder og
licenser her: www.simplesystems.org/libtiff.

CE-mærke

CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de grundlæggende krav i
Det Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF, direktivet om medicinsk udstyr
(”MDD”).
I overensstemmelse med principperne i MDD:
• Image Fusion er et klasse IIb-produkt.

BEMÆRK: CE-mærkets gyldighed kan kun garanteres for produkter, der er produceret af
Brainlab. 

Bortskaffelsesvejledning

Elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes i henhold til gældende love og regulati-
ver. Der er oplysninger om WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equip-
ment) på: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Juridiske oplysninger
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Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til salg via eller efter
henvisning fra en læge.
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1.2 Sikkerhedsmeddelelser

Advarsler

Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder vigtige
sikkerhedsoplysninger vedrørende risiko for personskade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med forkert brug af udstyret.

Forsigtighedsanvisninger

Forsigtighedsanvisninger er markeret med runde forsigtighedsanvisningssymboler. De
indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger vedrørende risiko for problemer med enheden.
Sådanne problemer omfatter funktionsfejl, sammenbrud, beskadigelse af enheden eller
materiel skade.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips. 

Sikkerhedsmeddelelser
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1.3 Tilsigtet brug

Indikationer for anvendelse

Image Fusion Element kan bruges i kliniske arbejdsgange, hvor det kan være fordelagtigt at
benytte co-registrering af billeddata. Dette gælder for eksempel for navigationssystemer eller
terminaler med medicinske data til billedbehandling eller billedstyret kirurgi i almindelighed samt
software til planlægning af behandling med radiokirurgi eller strålebehandling. Selve enheden har
ingen specifikke kliniske indikationer.

Tilsigtet anvendelse for Image Fusion

Image Fusion Element er en applikation til co-registrering af billeddata i forbindelse med
medicinske procedurer ved hjælp af stive og deformerbare registreringsmetoder. Elementet er
beregnet til justering af anatomiske strukturer mellem datasæt.

Tilsigtet bruger

Image Fusion er beregnet til at blive anvendt af læger og deres assistenter inden for områderne
neurokirurgi, traumatologi og planlægning af strålebehandling.

Anvendelsessted

Image Fusion Element er beregnet til at blive anvendt på:
• Hospitalskontorer eller ethvert andet sted med adgang til en computer.
• Operationsstuer eller andre lokaler, som er egnede til kirurgiske indgreb.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af alle de oplysninger, der er lagt
ind i og modtaget af systemet, gennemgås.

Forsigtig håndtering af hardware

Advarsel
Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemkomponenter og
tilbehørsinstrumenter.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4 Kompatibilitet med medicinsk udstyr

Kompatible medicinske Brainlab-platforme

Image Fusion er kompatible med:
• Kick 1.0/2.0
• Curve 1.0
• Curve CM
• Curve 1.1
• Curve 2.0

Kompatibilitet med medicinsk udstyr
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1.4.1 Brainlab-software

Kompatibel medicinsk Brainlab-software

Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må installeres og
anvendes sammen med systemet. Kontakt Brainlab-support for afklaring vedr. kompatibiliteten
med Brainlab medicinsk software.

Anden Brainlab-software

Der kan blive markedsført anden kompatibel Brainlab-software efter udgivelsen af denne
vejledning.
Hvis du kører softwareversioner ud over dem, der er nævnt ovenfor, så kontakt venligst Brainlab-
support for at få en afklaring vedr. kompatibilitet med Brainlab-enheder.

Advarsel
Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må
installeres og anvendes sammen med systemet.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4.2 Kompatibel software, som ikke er Brainlab-software

Autorisation

Det er kun autoriserede Brainlab-medarbejdere, der må installere software på Brainlab-
systemet. Undlad at installere eller afinstallere nogen softwareapplikationer.

Kompatibel software, som ikke er Brainlab-software

Image Fusion er kompatibel med:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012 R2

Nærmere oplysninger om kompatible servicepakker fås ved henvendelse til Brainlab-support.

Advarsel
Kun kritiske opdateringer af Microsoft Windows operativsystemet er tilladt. Det frarådes at
downloade eller installere opdateringer under patientbehandling.

Advarsel
Det anbefales at beskytte systemet med et avanceret antivirusprogram. Vær opmærksom
på, at dette kan forringe systemydelsen, f.eks. kan realtidsscanninger (også kendt som on-
acces-scanning, baggrundsvagt, resident shield, automatisk beskyttelse) gøre download
og lagring af patientdata langsommere.

Anden software, som ikke er fra Brainlab

Advarsel
Kun software, som er specificeret af Brainlab, må installeres og anvendes sammen med
Image Fusion.

Antivirussoftware

Brainlab anbefaler at beskytte systemet med avanceret antivirussoftware. Selv om enhedens
sikkerhed og effektivitet er sikret, bør du være opmærksom på, at dette kan påvirke systemets
ydeevne negativt (f.eks. patientdataindlæsning). Systemets ydeevne skal verificeres af Brainlab-
support, efter at antivirussoftware er blevet installeret.

Advarsel
For at undgå tab af ydeevne og automatisk genstart skal du deaktivere automatisk
installation af opdateringer. Undlad at downloade eller installere antivirus- eller Windows-
opdateringer under patientbehandling.

Advarsel
Deaktiver enhver Windows- eller antivirus-relateret software under patientbehandling.
Dette omfatter at deaktivere malware-detektion såvel som automatiske meddelelser,
downloads eller installationer.

Advarsel
Sørg for, at antivirussoftwaren ikke foretager nogen ændringer af Brainlab-mapper.

Kompatibel software, som ikke er Brainlab-software
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1.5 Undervisning og dokumentation
1.5.1 Undervisning

Brainlab-undervisning

For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere, før de bruger
systemet, deltage i et uddannelsesprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Overvåget support

Før systemet anvendes til kirurgiske procedurer, hvor computerstøttet navigation betragtes som
værende kritisk, skal der udføres et tilstrækkeligt antal procedurer under tilstedeværelse af en
Brainlab-repræsentant, som kan give vejledning efter behov.

Ansvar

Advarsel
Dette system yder alene støtte til kirurgen og overtager eller erstatter ikke kirurgens
erfaring og/eller ansvar ved brugen.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.5.2 Dokumentation

Læsning af brugervejledninger

Brugervejledningerne beskriver komplekse medicinske anordninger og software, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er vigtigt, at alle brugere af systemer, instrumenter og software:
• læser brugervejledningerne omhyggeligt, før udstyret anvendes
• til enhver tid har adgang til brugervejledningerne

Tilgængelige brugervejledninger

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledninger
• Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
• Beskrivelse af operationsstue-systemopsætningen
• Detaljerede softwareanvisninger

Instrumentbrugervejlednin-
ger Detaljerede anvisninger for instrumenthåndtering

Vejledning til rengøring, des-
inficering og sterilisering

Detaljer vedrørende rengøring, desinficering og sterilisering af in-
strumenter

Systembrugervejledninger Letforståelige oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, inklusive data og
overensstemmelser

Dokumentation
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2 BRUGEN AF IMAGE
FUSION

2.1 Indledning

Generelle oplysninger

Image Fusion gør det muligt at registrere minimum to billedsæt sammen. Det er muligt at
fusionere billedsæt med samme eller forskellige modaliteter (f.eks. CT, MR, PET, SPECT). Image
Fusion kan anvendes i forskellige arbejdsgange (f.eks. ved anvendelse af softwaren Cranial eller
Spine).
Når de to billedsæt er fusionerede, kan de vises samtidigt. Alle planlagte elementer (f.eks.
objekter og baner), der er defineret i ét billedsæt, er synlige i det andet, fusionerede billedsæt.
Image Fusion foreslår et fusionsnetværk, som er baseret på foruddefinerede parringsregler. For
yderligere oplysninger bedes du kontakte Brainlab.
Image Fusion benytter en algoritme til at fusionere de valgte billedsæt. Algoritmen matcher to
billedsæt med almindelige anatomiske strukturer for at opnå optimale fusionsresultater. De to
billedsæt skal begge dække det samme anatomiske område.
Automatisk billedfusion er egnet til de fleste billedmodalitetskombinationer med visse undtagelser
(f.eks. billedsæt optaget med ultralyd). I tilfælde af modaliteter, som ikke understøttes, er den
oprindelige scannerposition (f.eks., referenceramme) tilgængelig som standard. Manuelle
justeringer er mulige.
BEMÆRK: Afhængigt af den type fusion, som anvendes, understøttes forskellige
billeddannelsesmodaliteter. De følgende kapitler indeholder anbefalinger vedrørende
scanningsprotokoller. Disse kan også kan findes i Brainlab-scanningsprotokollerne. 

Stiv fusion og korrektion

Unøjagtigheder i stiv fusion kan skyldes forvrængning inden for et af billedsættene eller forskellige
patientpositioner i flere billedsæt. Forvrængning kan korrigeres ved hjælp af Cranial Distortion
Correction i kranielle arbejdsgange, og forskellige patientpositioner kan korrigeres med Spine
Curvature Correction for spinale arbejdsgange. Hermed genereres et nyt billedsæt ved hjælp af
en deformerbar registreringsalgoritme (elastisk deformation).
En elastisk deformation er pr. definition ikke uniform over hele volumenet. Dette kan potentielt
medføre en mere nøjagtig deformation i interesseområdet, men unøjagtig deformation i en anden
del af hjernen eller rygraden.
Det genererede billedsæt skal gennemses meget omhyggeligt baseret på hele dets
billedvolumen. Verificeringsværktøjerne, som er til rådighed i programmet, er beskrevet i de
følgende afsnit.

Tilgængelig deformation

Deformation er et tilvalg og afhænger af licensen og systemkonfigurationen. For yderligere
oplysninger bedes du kontakte Brainlab-support.

BRUGEN AF IMAGE FUSION
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Gennemgang af billedsæt

Gennemse altid billedsættene, som er valgt til fusion. Jo bedre billedkvaliteten og opløsning, jo
bedre fusionsresultat.

Indledning
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2.2 Start Image Fusion

Før du begynder

Brug Patient Selection til at vælge patienten og de ønskede data. Se Content Manager/Patient
Selection Softwarebrugervejledning for yderligere information.

Advarsel
Tilføjelse eller fjernelse af data påvirker den måde, hvormed algoritmen opretter
fusionsnetværket.

Billedændring

BEMÆRK: Ændring af billedsæt uden for Image Fusion, når programmet allerede er i brug, kan
føre til fejl og unøjagtigheder. 

Vælg og start arbejdsgangen

Figur 1  

Trin

1. Vælg din arbejdsgang:
F.eks., Cranial > Planning.

2.

Vælg Image Fusion fra arbejdsgangen på hovedskærmen i Content Manager.

BRUGEN AF IMAGE FUSION

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Image Fusion Ver. 3.0 17



2.2.1 Navigeringsfunktioner

Grundlæggende navigeringsfunktioner

Følgende grundlæggende navigeringsfunktioner er tilgængelige på værktøjslinjen.

Valgmuligheder

Viser startsiden i Content Manager.

Går tilbage til forrige trin.
Systemet beder dig om at gemme eller kassere de aktuelle fusionsresultater.

Bekræfter fusionens status og forsætter til næste trin.
De aktuelle resultater bliver gemt til videre bearbejdelse.

Viser listen over fusionspar og siden med datavalg.

Data kan tilføjes eller slettes fra datavalgsprocessen.

Viser tilgængelige advarsler, som er knyttet til dataene.

Grundlæggende visningsmuligheder

Vælg en visningsknap, klik og hold musen på skiven, eller tryk med en finger, når du bruger en
berøringsskærm, og følg nedenstående beskrivelse.

Knap Funktion Beskrivelse

Flyt en skive i et
vindue Træk skiven til det ønskede sted.

Rul gennem alle
skiver i et vindue

Træk op eller ned for at se alle skiver.
BEMÆRK: Du kan også rulle op eller ned med musehjulet. 

Zoom ind eller
ud af en skive

• Træk op (zoom ud) eller ned (zoom ind).
• Når du bruger en berøringsskærm, skal du trykke to fingre

på billedet og klemme indad (zoom ud) eller udad (zoom
ind).

Navigeringsfunktioner
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Knap Funktion Beskrivelse

Juster en skives
lysstyrke og kon-
trast

• Træk ned/op for at øge/sænke lysstyrken.
• Træk til højre/venstre for at øge/sænke kontrastniveauet.

BEMÆRK: Du kan også rotere et billede i en 3D-visning ved at højreklikke (eller trykke med en
finger) inde i visningen og trække for at dreje billedet. 

Billedjustering

Knap Funktion

Adjust: Giver mulighed for manuelt at flytte og rotere billederne.

Fine Adjust: Giver et mindre justeringsområde med mulighed for mere komplice-
ret bevægelse og rotation.

Fusionsmuligheder

Knap Funktion

Udfører en fusion på det valgte billedsæt.
BEMÆRK: Når en fusion er gennemgået og godkendt, be-
der systemet dig om at godkende de andre fusionspar i bil-
ledsættet. 

Nulstiller den eksisterende fusion til dets to separate bil-
ledsæt.

Viser det foregående/næste fusionspar.

BRUGEN AF IMAGE FUSION
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2.3 Image Fusion i kranielle procedurer
2.3.1 Indledning

Generelle oplysninger

Når du starter en kraniel arbejdsgang, kan du vælge mellem:
• Image Fusion
• Cranial Distortion Correction

Billederne fusioneres automatisk baseret på fælles anatomiske strukturer, der er synlige i begge
billedsæt.
Målet er at gennemse fusionsresultaternes kvalitet og, hvis den er tilstrækkelig god, godkende
fusionen. Fusionen gemmes ved at vælge Done.

Advarsel
Verificer altid resultaterne på hele billedsættet, før de godkendes og gemmes.
BEMÆRK: Fusionen er baseret på almindelige anatomiske strukturer, som påvirkes af variationer
i lysstyrken i billedskiverne. 

Kranielt skærmbilledlayout

①

④

③②

Figur 2  

Nr. Forklaring

① Aksiale, koronale og sagittale rekonstruktioner som forhåndsvisning af det aktuelle resul-
tat.

② Vælger for aksiale, koronale og sagittale visninger.

③ Interesseområdet (ROI), som benyttes til stiv fusion, vises som en stiplet linje i hovedvis-
ningen og ACS-rekonstruktionerne ①.

Image Fusion i kranielle procedurer
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Nr. Forklaring

④ Det aktuelle fusionerede par vises som en overlejring, der også kan forhåndsvises i ACS-
rekonstruktionerne ①.

Relaterede links

2.3.2 Sådan tilpasses interesseområdet på side 59

Sådan benyttes Image Fusion i kranielle procedurer

① ⑤

③

④

②

Figur 3  

Trin

1. Vælg og skift mellem fusionspar ⑤ til gennemgang.
Stiv fusion starter automatisk.

2.

Som standard er Spy Glass ① aktiveret.
Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

3. Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger ②.

4.
Vælg Scroll, og bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne
④.
BEMÆRK: Du kan også bruge musehjulet til at bladre. 

BRUGEN AF IMAGE FUSION
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Trin

5.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet ③, hvis det er tilfredsstillende.

6.

Når du har godkendt fusionsresultatet, vises dets status.

7.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.
Fusionsresultaterne bliver gemt til videre bearbejdelse.

Relaterede links

2.5 Gennemgang og verificering af fusionsresultater på side 45

Image Fusion i kranielle procedurer
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2.3.2 Cranial Distortion Correction

Generelle oplysninger

Visse billeddannelsesmodaliteter er følsomme over for geometriske forvrængninger på grund af
f.eks. systemimperfektioner og ikke-lineære gradienter i billeddannelsessystemet. Som følge heraf
kan der findes unøjagtigheder i resultaterne af stiv fusion efter en automatisk fusion, manuel
justering eller anvendelse af interesseområde-fusion.
Du kan vælge Cranial Distortion Correction til at opnå et bedre match mellem billederne.
Cranial Distortion Correction opretter et korrigeret billedsæt ved at deformere det til bedre at
matche det definerede referencebilledsæt. Målet er at gennemse det korrigerede billedsæt og
potentielle indhold, som var til stede i billedsættet og, hvis kvaliteten er tilfredsstillende, godkende
resultatet.
BEMÆRK: Fusionen er baseret på almindelige anatomiske strukturer, som påvirkes af variationer
i lysstyrken i billedskiverne og scanningskvalitet. 

BEMÆRK: Billedsæt korrigeret med Cranial Distortion Correction frarådes til patientregistrering. 

Anbefalinger

Billeddata til Cranial Distortion Correction bør følge disse anbefalinger for at sikre de bedste
resultater:
• Billedpar bør dække et overlappende volumen i patienten
• Mindst 10 skiver
• En skiveafstand på mindre end 4 mm (skivetykkelse på mindre end 4 mm og optagelse uden

mellemrum anbefales)
• Komplet DICOM-information (dvs. komplet DICOM-overskrift, som angiver f.eks.

optagelsesparametre)
• God råbilledkvalitet (f.eks. høj opløsning, høj kontrast, minimale artefakter)

Understøttede billedmodaliteter

Korrektion af forvrængning understøtter de følgende billedmodaliteter, hvis de er parret som
følger:
• CT-MR
• MR-MR
• MR-DTI

Ikke-understøttede billedmodaliteter

Figur 4  

De følgende særlige modaliteter og sekvenstyper understøttes ikke:
• Tidligere deformerede billedsæt
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• RGB-billeder
• FA- og ADC-kort
• Fase- og hastighedskort
• Perfusionskort
• Spektroskopibilleder
• Gradientkalibreringscanninger
• FLAWS-scanninger (undertrykkelse af væske og hvid hjernesubstans)
• Subtraktionsbilleder og projektioner (projektioner med minimum/maksimum intensitet)
• Billedsæt indeholdende burned-in-objekter

Understøttet indhold

Det følgende indhold understøttes og korrigeres afhængigt af deformationen af et billedsæt:
• Voxelobjekter
• Mærkede punkter
• Baner
• Fiberbundter (f.eks. DTI-fiberstrukturer)

Sådan startes Cranial Distortion Correction

Trin

Vælg Cranial Distortion Correction fra startskærmbilledet i Content Manager.

Cranial Distortion Correction
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Sådan anvendes Cranial Distortion Correction

③

⑤

①

④

②

⑥
Figur 5  

Trin

1. Vælg fusionsparret ③ til gennemgang eller beregning.

2.

Som standard er Spy Glass ⑥ aktiveret.
Gennemgå data ved hjælp af Blending/Spy Glass, og brug Adjust, hvis
nødvendigt.

3. Vælg Calculate for at starte fusionen.
Afhængigt af billedinputtet kan du blive bedt om at:
• Vælge det billedsæt, som skal korrigeres
• Overføre den beregnede korrektion for et billedsæt til et netværk af

yderligere billedsæt

4. Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger ①.

5.
Vælg Scroll, og bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne
④.
BEMÆRK: Du kan også bruge musehjulet til at bladre. 
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Trin

6. Gennemgå og verificér forvrængningskorrektionen ved at skifte mellem
Blending/Spy Glass.
Skift til Original ⑤ for at sammenligne korrektionen med det originale bille-
de. 

7.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet ②, hvis det er tilfredsstillende.

8.

Når du har godkendt fusionsresultatet, vises dets status.

9.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.
Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

BEMÆRK: Cranial Distortion Correction-resultaterne gemmes som et nyt DICOM-billedsæt, der
indeholder præfikset [Corrected]. Det originale billedsæt udskiftes med det korrigerede og
gemmes lokalt. 

Advarsel
Tag hensyn til virkningen af ændringer, som udføres med Cranial Distortion Correction på
allerede eksisterende objekter og andet planlægningsindhold (f.eks. punkter, baner eller
fiberbundter). Kontrollér altid planlægningsindholdets form og position inden for DICOM
Viewer eller Element, som blev benyttet til at oprette indholdet.

Relaterede links

2.5 Gennemgang og verificering af fusionsresultater på side 45
2.3.3 Valg af billedsæt, som skal korrigeres på side 27
2.3.6 Cluster Deformation på side 33

Cranial Distortion Correction
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2.3.3 Valg af billedsæt, som skal korrigeres

Valg af billedsæt, som skal korrigeres

Figur 6  

Hvis Cranial Distortion Correction ikke automatisk kan bestemme, hvilket billedsæt, der skal
korrigeres, kan du vælge billedsættet manuelt. I dette tilfælde anbefaler Brainlab, at du vælger
billedsættet med den største forvrængning.

Knap Forklaring

Start Cranial Distortion Correction-algoritmen.

Luk dialogboksen og vend tilbage til de oprindelige kildedata.

Advarsel
Brug ikke Cranial Distortion Correction under kirurgi eller med billedsæt, som indeholder
stærke lokale deformationer (f.eks. et åbent kranie, som viser hjerneforskydning).
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Valg af billeder til korrektion

Figur 7  

Trin

1. Fremhæv billedsættet.

2. Tryk på Proceed.
Beregningen starter.

Valg af billedsæt, som skal korrigeres
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2.3.4 Eksempel med Cranial Distortion Correction

Eksempel med Cranial Distortion Correction

① ②

Figur 8  

Når Cranial Distortion Correction-algoritmen er afsluttet, vil det resulterende billedsæt være
mærket FUSED ①, og det nye billedsæt som [Corrected]②. DTI-data behandles altid som et
bundt.
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2.3.5 Contrast Clearance Analysis

Generelle oplysninger

Contrast Clearance Analysis* viser kontrastmidlets akkumulering og dets clearancehastighed.
Metoden fungerer ved at optage to MRI-serier - en på 5 minutter og en anden på ca. 75 minutter
efter injektion af en standarddosis kontrastmiddel - og trække den første serie fra den anden,
hvormed resultatet er et farvekodet kort med høj opløsning. Brug Image Fusion til at fusionere og
sammenligne de to MRI-billedsæt.
* Udviklet af Sheba Medicinsk Center med teknologi fra Brainlab.

Eksempel

Figur 9  

Farve Forklaring

Rød Akkumulering af kontrastmiddel (langsom clearance)

Blå Clearance af kontrastmiddel (hurtig clearance)

Krav

Beregningen af Contrast Clearance Analysis kræver to 3D MRI-volumener. For disse:
• Begge sekvenser skal optages ved hjælp af den samme scanningsprotokol
• Den første sekvens skal optages ca. 5 minutter efter injektion af kontrastmidlet (f.eks. Gd/

gadolinium)
• Den anden sekvens skal optages 60-105 minutter efter injektion af kontrastmidlet

Contrast Clearance Analysis
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Sådan starter du Contrast Clearance Analysis

Trin

Vælg Contrast Clearance Analysis fra startskærmbilledet i Content Manager.

Sådan bruger du Contrast Clearance Analysis

②

①

③
Figur 10  

Trin

1. Vælg det første og det andet MRI-volumen (dvs. en tidlig og en senere optagelse efter
injektion af kontrastmidlet).

2. Vælg Calculate for at starte beregningen af Contrast Clearance Analys-
is.
En stiv fusion af begge MR-sekvenser bliver automatisk udført inden be-
regningen.

3. Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger ①.
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Trin

4.
Vælg Scroll, og bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne
②.
BEMÆRK: Du kan også bruge musehjulet til at bladre. 

5. Gennemgå akkumulering/clearance af kontrastmidlet.

6.

Som standard er Spy Glass ③ aktiveret.
Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

7.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet ②, hvis det er tilfredsstillende.

8.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.
Fusionsresultaterne bliver gemt til videre bearbejdelse.

BEMÆRK: De resulterende billedsæt gemmes som et nyt DICOM RGB-billedsæt, fusioneret med
det første MR-billedsæt (optaget kort efter injektion af kontrastmiddel). Det andet (senere) MR-
billedsæt bliver automatisk fjernet fra de aktuelt valgte data efter beregningen. 

Relaterede links

2.3.5 Contrast Clearance Analysis på side 30
2.5 Gennemgang og verificering af fusionsresultater på side 45

Contrast Clearance Analysis
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2.3.6 Cluster Deformation

Generelle oplysninger

Cluster Deformation giver mulighed for at overføre korrektionen, som er beregnet for et
billedsæt, til et netværk af yderligere billedsæt, som er stift fusioneret med dette sæt.
BEMÆRK: Afstande, volumener og vinkler ændres i overensstemmelse hermed, hvis dataene er
korrigeret sammen med det overordnede billedsæt. 

Dialogboks med eksempel

Figur 11  

Valgmuligheder

Beregn korrektion for venstre billedsæt og overfør korrektion til alle billedsæt i den ovennævnte
gruppe.

Korrigér kun venstre billedsæt, og bryd eksisterende fusioner med billedsæt til højre.

Advarsel
Klyngebaserede korrektioner er kun gyldige, hvis forvrængningerne er ens i alle billedsæt.
Dette scenarie er mest sandsynligt, hvis en billedsæt med stiv fusion er blevet optaget med
en enkelt MRI-session.
BEMÆRK: Korrektionen beregnes kun for et billedsæt og overføres til de tilknyttede sæt. Der
beregnes ikke en individuel korrektion for hvert billedsæt. 
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2.4 Image Fusion i spinale procedurer
2.4.1 Indledning

Generelle oplysninger

Når du starter en spinal arbejdsgang, kan du vælge mellem:
• Image Fusion
• Spine Curvature Correction

Billederne fusioneres automatisk baseret på anatomiske strukturer, der er fælles i begge
billedsæt.
Målet er at gennemse fusionsresultaternes kvalitet og, hvis den er tilstrækkelig god, godkende
fusionen. Fusionen gemmes ved at vælge Done.

Advarsel
Verificer altid fusionsresultaterne på hele billedsættet, før de godkendes og gemmes.
BEMÆRK: Fusion udløses ikke automatisk i en spinal arbejdsgang. Du skal starte en manuel
fusion. 

BEMÆRK: Fusionen er baseret på almindelige anatomiske strukturer, som påvirkes af variationer
i lysstyrken i billedskiverne. 

Spinal skærmbilledlayout

④

③②

①

Figur 12  

Nr. Forklaring

① Aksiale, koronale og sagittale rekonstruktioner som forhåndsvisning af det aktuelle resul-
tat.

② Vælger for aksiale, koronale og sagittale visninger.

Image Fusion i spinale procedurer
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Nr. Forklaring

③ Interesseområdet (ROI) vises som en stiplet linje i hovedvisningen og i ACS-rekonstruk-
tionerne ①.

④ Det aktuelle fusionerede par vises som en overlejring, der også kan forhåndsvises i ACS-
rekonstruktionerne ①.

Relaterede links

2.6.2 Tilpasning af interesseområdet på side 59

Sådan benyttes Image Fusion i spinale procedurer

③②①

⑤⑥ ④
Figur 13  

Trin

1. Vælg og skift mellem fusionspar ⑤ til gennemgang.

2.

Vælg ROI (interesseområde).
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Trin

3.

Tilpas størrelsen ② eller placeringen ③ til det ønskede område, og form det ved at træk-
ke i vinduets hjørner.

4. Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger ①.

5. Som standard er Adjust aktiveret. Tilpas billederne manuelt med værktøjer-
ne flyt og rotér, inden beregningen udføres.
BEMÆRK: Brug en central ryghvirvel inden for begge billeders skærings-
punkt, når du justerer, for at opnå et omtrentligt match. 

6.

Vælg Fusion for at fusionere billedsættene.

7.

Som standard er Spy Glass aktiveret.
Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

8.
Vælg Scroll, og bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne
④.
BEMÆRK: Du kan også bruge musehjulet til at bladre. 

9.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

10.

Når du har godkendt fusionsresultatet, vises dets status.

Image Fusion i spinale procedurer
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Trin

11.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.
Fusionsresultat bliver gemt til videre bearbejdelse.

Relaterede links

2.5 Gennemgang og verificering af fusionsresultater på side 45
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2.4.2 Spine Curvature Correction

Generelle oplysninger

Det kan ske, at patientens position ændres mellem de forskellige billedoptagelser. Som følge
heraf kan der findes unøjagtigheder i resultaterne af stiv fusion efter en automatisk fusion, manuel
justering eller anvendelse af en interesseområde-fusion. Du kan vælge Spine Curvature
Correction til at opnå et bedre match mellem billeder.
Spine Curvature Correction skaber et deformeret billedsæt, som bedre matcher det originale
billedsæt.
Målet er at gennemse det korrigerede billedsæt og potentielle indhold, som var til stede i
billedsættet og, hvis kvaliteten er tilfredsstillende, godkende resultatet.
BEMÆRK: Fusionen er baseret på almindelige anatomiske strukturer, som påvirkes af variationer
i lysstyrken i billedskiverne og scanningskvalitet. 

BEMÆRK: Billedsæt korrigeret med Spine Curvature Correction frarådes til patientregistrering. 

Anbefalinger

Billeddata til Spine Curvature Correction skal opfylde disse betingelser for at sikre de bedste
resultater:
• Mindst 10 skiver
• En skiveafstand på mindre end 3 mm (skivetykkelse på mindre end 3 mm og optagelse uden

mellemrum anbefales)
• Komplet DICOM-information (dvs. komplet DICOM-overskrift, som angiver f.eks.

optagelsesparametre)
• Hvis MRI-data skal korrigeres, skal de optages som en 3D eller 2D aksial sekvens med en T1-

vægtning (en T2-vægtning eller optagelse med undertrykkelse af fedtvæv kan også anbefales)
• God råbilledkvalitet (f.eks. høj opløsning, høj kontrast, minimale artefakter)

Understøttet indhold

Det følgende indhold understøttes og korrigeres sammen et billedsæt:
• Voxelobjekter
• Mærkede punkter
• Baner
• Fiberbundter (dvs. DTI-fiberstrukturer)

Billedmodaliteter

Figur 14  

Deformationen understøtter almindelige billedmodaliteter som CT og MR med flere
undermodaliteter.
De følgende særlige modaliteter og sekvenstyper understøttes ikke:

Spine Curvature Correction
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• Tidligere deformerede billedsæt
• RGB-billeder
• FA- og ADC-kort
• Fase- og hastighedskort
• Perfusionskort
• Spektroskopibilleder
• Gradientkalibreringscanninger
• FLAWS-scanninger (undertrykkelse af væske og hvid hjernesubstans)
• Subtraktionsbilleder og projektioner (projektioner med minimum/maksimum intensitet)
• Billedsæt indeholdende burned-in-objekter

Sådan startes Spine Curvature Correction

Trin

Vælg Spine Curvature Correction fra startskærmbilledet i Content Ma-
nager.

Sådan anvendes Spine Curvature Correction

②① ③ ④
Figur 15  

Trin

1. Vælg og skift mellem fusionspar ③ til gennemgang eller beregning.
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Trin

2. Som standard er Adjust aktiveret.
Tilpas billederne manuelt med værktøjerne flyt ①, og rotér ② inden bereg-
ningen udføres.
BEMÆRK: Brug en central ryghvirvel inden for begge billeders skærings-
punkt, når du justerer, for at opnå et omtrentligt match. 

3. Vælg Calculate for at starte fusionen.
Afhængigt af billedinputtet kan du blive bedt om at:
• Vælge det billedsæt, som skal korrigeres
• Overføre den beregnede korrektion for et billedsæt til et netværk af

yderligere billedsæt

4.

Som standard er Spy Glass aktiveret.
Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

5.
Vælg Scroll, og bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne
④.
BEMÆRK: Du kan også bruge musehjulet til at bladre. 

6. Gennemgå og verificér korrektionen ved at skifte mellem Blending/Spy
Glass.
Skift til Original for at sammenligne kurvekorrektionen med det originale
billede.

7.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

8.

Når du har godkendt fusionsresultatet, vises dets status.

9.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.
Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

BEMÆRK: Spine Curvature Correction-resultaterne gemmes som et nyt DICOM-billedsæt, der
indeholder præfikset [Corrected]. Det originale billedsæt udskiftes med det korrigerede og
gemmes lokalt. 

Advarsel
Tag hensyn til virkningen af ændringer, som udføres med Spine Curvature Correction på
allerede eksisterende objekter og andet planlægningsindhold (f.eks. punkter, baner eller
fiberbundter). Kontrollér altid planlægningsindholdets form og position inden for DICOM
Viewer eller Element, som blev benyttet til at oprette indholdet.

Spine Curvature Correction
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Relaterede links

2.4.3 Valg af billedsæt, som skal korrigeres på side 42
2.4.4 Cluster Deformation på side 44
2.5 Gennemgang og verificering af fusionsresultater på side 45
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2.4.3 Valg af billedsæt, som skal korrigeres

Valg af billedsæt, som skal korrigeres

Figur 16  

Knap Forklaring

Start Spine Curvature Correction-algoritmen.

Luk dialogboksen og vend tilbage til de oprindelige kildedata.

Valg af billedsæt, som skal korrigeres
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Eksempel på kurvekorrektion

① ②

Figur 17  

Når Spine Curvature Correction-algoritmen er afsluttet, vil det resulterende billedsæt være
mærket FUSED ① og det nye billedsæt som [Corrected]②.
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2.4.4 Cluster Deformation

Generelle oplysninger

Cluster Deformation giver mulighed for at overføre korrektionen, som er beregnet for et
billedsæt, til et netværk af yderligere billedsæt, som er stift fusioneret med dette sæt.
BEMÆRK: Afstande, volumener og vinkler ændres i overensstemmelse hermed, hvis dataene er
korrigeret sammen med det overordnede billedsæt. 

Cluster Deformation for spinal

Figur 18  

Valgmuligheder

Beregn korrektion for venstre billedsæt og overfør korrektion til alle billedsæt i den ovennævnte
gruppe.

Korrigér kun venstre billedsæt, og bryd eksisterende fusioner med billedsæt til højre.

Advarsel
Klyngebaseret korrektion er kun gyldig, hvis patientpositionen er den samme i alle
billedsæt.
BEMÆRK: Korrektionen beregnes kun for et billedsæt og overføres til de tilknyttede sæt. Der
beregnes ingen individuel korrektion for hvert billedsæt. 

Cluster Deformation
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2.5 Gennemgang og verificering af fusionsresultater
2.5.1 Indledning

Generelle oplysninger

Verificeringsfunktionerne, som er tilgængelige i Image Fusion, er:
• Spy Glass
• Blending
• Skift mellem både Original og korrigerede billedsæt
• Windowing
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2.5.2 Spy Glass

Generelle oplysninger

Brug Spy Glass til visuelt at verificere billedfusionens nøjagtighed for hele billedsættet ved at
flytte det til interessestedet på billedskiven.
Dette giver mulighed for at vise strukturer i to billedsæt på samme tid (f.eks. form eller størrelse på
en tumor).

Sådan benyttes Spy Glass på stive fusioner

① ②
Figur 19  

Trin

1.

Vælg Spy Glass i værktøjslinjen.

2. Spy Glass lægger det andet billedsæt i en ramme hen over det primære billedsæt.
Placér vinduet ① på et vilkårligt sted over det underliggende billede.

3. Tilpas størrelsen eller placeringen til det ønskede område, og tilpas dets form ved at træk-
ke i vinduets hjørner.

4. Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne ②.
BEMÆRK: Bladr med musehjulet eller ved at trække op og ned i visningen, hvis Scroll er
aktiv. 

5. Zoom til dit interesseområde.
BEMÆRK: Du kan også bruge CTRL og musehjulet til at zoome ind eller ud. 

Spy Glass
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Trin

6.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

7.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.
Fusionsresultat bliver gemt til videre bearbejdelse.
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2.5.3 Spy Glass i korrektionstilstand

Generelle oplysninger

Brug Spy Glass til visuelt at verificere deformationens nøjagtighed ved at flytte det til området,
som er af interesse på billedskiven.
Dette giver mulighed for at vise strukturer i to billedsæt på samme tid (f.eks. form eller størrelse på
en tumor).

Farvekodet deformationsgitter

Når Spy Glass er valgt i Cranial Distortion Correction eller Spine Curvature Correction, vises
et farvekodet deformationsgitter som standard. Gitterlinjerne angiver korrektionsretningen, mens
farvede celler markerer områderne, hvor billederne er blevet ændret. Farvekodningen er defineret
ved graden af ikke-stiv transformation af en bestemt voxel.
BEMÆRK: Du kan aktivere/deaktivere det farvekodede gitter ved at flytte Spy Glass eller ved at
holde Shift-tasten nede. 

Eksempel på deformation

Figur 20  

Som vist i ovenstående eksempel, korrigeres forvrængninger af DTI-billeder (EPI-sekvenser)
langs A-P-retningen i de yderste dele af hjernen (venstre billede). Spine Curvature Correction
resulterer i deformation (kompression eller udvidelse) af de intervertebrale skiver (højre billede).
De røde områder angiver områderne, hvor billederne er blevet ændret i forhold til de originale
kildedata. Skyggefri områder deformeres ikke, men kan skiftes som angivet af gitterlinjerne.

Spy Glass i korrektionstilstand
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Sådan benyttes Spy Glass i korrektionstilstand

① ③②
Figur 21  

Trin

1.

Vælg Spy Glass i værktøjslinjen.

2. Spy Glass lægger det andet billedsæt i en ramme hen over det primære billedsæt.
Vinduet ① kan placeres hvor som helst over det underliggende billede.

3. Tilpas størrelsen eller placeringen til det ønskede område, og tilpas formen ved at trække
i vinduets hjørner.

4. Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne ③.
BEMÆRK: Bladr med musehjulet eller ved at trække op og ned i visningen, hvis Scroll er
aktiv. 

5. Zoom til dit interesseområde.
BEMÆRK: Du kan også bruge CTRL og musehjulet til at zoome ind eller ud. 

6. Analysér deformationsområdet ved at skifte og sammenligne billedsættet
Original ② med det korrigerede.
BEMÆRK: Det originale billede forbliver synligt, så længe knappen er tryk-
ket ned, og det korrigerede billede vises, når knappen slippes. 

7.

BRUGEN AF IMAGE FUSION

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Image Fusion Ver. 3.0 49



Trin

Gennemgå og godkend resultatet, hvis det er tilfredsstillende.

8.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.
Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

Spy Glass i korrektionstilstand
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2.5.4 Sammenlægning for stive fusioner

Generelle oplysninger

Blending skelner mellem billedsæt ved at vise et i blåt og det andet i gult og fremhæve kritiske
interesseområder.
Blå og gul er komplementære farver. De to billedsæt viser den samme information, overlægningen
vises som et billede i grå skala. Hvor der er forskelle, er resultatet blåt eller gult.

Eksempel på sammenlægning

Billederne, som vises yderst til venstre og højre, viser et billede i gråtoner og sammenlægningen
udføres i midten ved samtidig afvejning af intensiteten i et eller begge billeder, afhængigt af
skyderens position.

① ② ③ ⑤④

Figur 22  

Nr. Komponent

① MR-billede (vist i gråtoner)

② MR-billede (vist i blåt)

③ Sammenlagt billede

④ CT-billede (vist i gult)

⑤ CT-billede (vist i gråtoner)
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Sådan bruger du sammenlægning

① ②
Figur 23  

Trin

1.
Vælg Blending, og flyt skyderen ① til venstre eller højre over visningsom-
rådet med musen (eller med fingeren på touchskærme) for at justere det
blandede billede.

2. Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne ②.
BEMÆRK: Bladr med musehjulet eller ved at trække op og ned i visningen, hvis Scroll er
aktiv. 

3. Zoom til dit interesseområde.
BEMÆRK: Du kan også bruge CTRL og musehjulet til at zoome ind eller ud. 

4.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

5.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.
Fusionsresultat bliver gemt til videre bearbejdelse.

Sammenlægning for stive fusioner
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2.5.5 Sammenlægning i korrektionstilstand

Generelle oplysninger

Blending i Cranial Distortion Correction eller Spine Curvature Correction følger samme
princip som en Original fusion, med de to billedsæt vist med blå og gul farve.
Når Blending er valgt i Cranial Distortion Correction eller Spine Curvature Correction, vises
et deformationsgitter som standard. Gitterlinjerne angiver korrektionsretningen, mens farvede
linjer markerer områderne, hvor billederne er blevet ændret.
BEMÆRK: Du kan aktivere/deaktivere deformationsgitteret ved at flytte
sammenlægningsskyderen eller ved at holde Shift-tasten nede. 

Relaterede links

2.5.4 Sammenlægning for stive fusioner på side 51

Sådan benyttes sammenlægning med korrektion

① ② ③
Figur 24  

Trin

1.
Vælg Blending, og flyt skyderen ① til venstre eller højre over visningsom-
rådet med musen (eller med fingeren på touchskærme) for at justere det
blandede billede.

2. Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne ③.
BEMÆRK: Bladr med musehjulet eller ved at trække op og ned i visningen, hvis Scroll er
aktiv. 
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Trin

3. Analysér deformationsområdet ved at skifte og sammenligne billedsættet
Original ② med det korrigerede.
BEMÆRK: Det originale billede forbliver synligt, så længe knappen er tryk-
ket ned, og det korrigerede billede vises, når knappen slippes. 

4.

Gennemgå og godkend resultatet, hvis det er tilfredsstillende.

5.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.
Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

Sammenlægning i korrektionstilstand
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2.5.6 Windowing

Generelle oplysninger

Windowing giver mulighed for at justere lysstyrke og kontrast for hvert sæt i det aktuelle
fusionspar.

Justeringsfunktioner til Windowing

Funktion Sådan justeres

Lysstyrke Træk musen (eller fingeren hvis touchskærm) op eller ned over skærmen.

Kontrast Træk musen (eller fingeren hvis touchskærm) til venstre eller højre over skær-
men.

Anvendelse af Windowing

① ②
Figur 25  

Trin

Vælg Windowing ②, og vælg derefter billedsættet ①.
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2.6 Manuel tilpasning af fusionsresultater
2.6.1 Tilpasning af billeder

Generelle oplysninger

Hvis resultaterne af den automatiske fusion er utilfredsstillende, er det muligt at udføre manuelle
tilpasninger.
Manuel tilpasning af billedsæt indstiller et startpunkt for at hjælpe registreringsalgoritmen og
forbedre fusionsresultaterne.

Sådan tilpasses ved automatiske fusioner

① ②

③④
Figur 26  

Trin

1.

Vælg Adjust eller Fine Adjust fra værktøjslinjen.

2. Flyt billedet ved at trække bevægelseskontrollen ①, indtil det gule billede ④ er korrekt
placeret.

3. Roter billedet ved at trække med det kurvede håndtag ②, indtil det gule billede ④ er kor-
rekt placeret.

Manuel tilpasning af fusionsresultater
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Trin

4. Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne ③.
BEMÆRK: Du kan også bruge musehjulet til at bladre. 

5. Brug CTRL og musehjulet til at zoome ind eller ud.

6.

• Vælg Fusion for at køre en automatisk fusion, eller
• Vælg Calculate i korrektionstilstand for at oprette et korrigeret billedsæt

efter justering af det aktuelle fusionspar.

7.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

8.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.
Resultat bliver gemt til videre bearbejdelse.

Sådan udføres en manuel fusion

Trin

1.

Vælg Adjust eller Fine Adjust fra værktøjslinjen.

2. Flyt billedet ved at trække pilesymbolet ①, indtil det gule billede ④ er korrekt placeret.

3. Roter billedet ved at trække med det kurvede håndtag ②, indtil det gule billede ④ er kor-
rekt placeret.

4. Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne ③.
BEMÆRK: Du kan også bruge musehjulet til at bladre. 

5.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende. Det manuelt justere-
de resultat kan gemmes som en fusion for det aktuelle par.
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Trin

6.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Manuel tilpasning af fusionsresultater
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2.6.2 Tilpasning af interesseområdet

Generelle oplysninger

Brug tilpasningsfunktionerne til at justere fusionsområdet, så det omfatter alle strukturer, som er
relevante for behandlingen.
Gennemførelse af billedfusion på et manuelt defineret ROI (interesseområde) begrænser
fusionsalgoritmen til ROI-området. Dette giver højere fusionsnøjagtighed på et rumligt begrænset
område.
BEMÆRK: Denne ROI-proces viser et billedsæt ad gangen. 

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for stiv billedfusion. Manuel tilpasning af ROI har
ingen indflydelse på deformationsresultatet. 

Sådan tilpasses interesseområdet

①

② ③ ④ ⑤

Figur 27  

Trin

1.

Vælg ROI i værktøjslinjen.

2. Justér rammen ① med kontrollerne til tilpasning ③, flyt ④ og rotér ⑤, så det omkringlig-
gende område kan benyttes som fusioneringsreference.
BEMÆRK: Sørg for, at interesseområdet indeholder tilstrækkelig anatomisk information
for at opnå bedre fusionsresultater. 

BEMÆRK: Interesseområde-positionen bliver opdateret i ACS-visninger ②.
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Advarsel
Interesseområde-fusionen gemmes for godkendte fusionspar, når fusionsopgaven
forlades. Godkend og gem resultatet for at undgå fejlfortolkninger af resultater og for at
gemme det til senere brug.

Sådan starter du en fusion

Trin

Når den manuelle tilpasning af en ROI, er afsluttet, vælger du Fusion.

BEMÆRK: Du skal vælge Fusion for at bruge fusionsalgoritmen på det nydefinerede ROI. 

Nulstilling af en fusion

Trin

Klik på Reset, hvis du har fusioneret billeder og gerne vil nulstille billeder-
ne til det oprindelige scannerkoordinatsystem.
BEMÆRK: Ved hjælp af Reset kan du gå tilbage til den oprindelige tilpas-
ning af billedsættene. Hvis et ROI blev defineret for en fusion, sletter hand-
lingen Reset også manuelt definerede interesseområder. 

Tilpasning af interesseområdet
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2.7 Ændring af fusionspar

Generelle oplysninger

Image Fusion bygger et netværk af fusionspar baseret på billedegenskaber, (f.eks. optagelsestid,
billeddannelsesmodalitet, rumlig opløsning osv.).
Når menuen Data aktiveres, viser sektionen Fusion Pairs en oversigt over de aktuelle par under
gennemgang og de andre tilgængelige par.
To forskellige funktionaliteter er tilgængelige i menuen Fusion Pairs:
• Ændring af parring manuelt ved hjælp af Edit
• Ændring af visningsretning for visse billedsæt ved hjælp af Align

Sådan vælger du par

Figur 28  

Trin

1. Vælg dialogvinduet Fusion Pairs i værktøjslinjen for at ændre det valgte fusionspar.

2. Vælg et andet par ved at fremhæve det ønskede par.
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2.7.1 Eksempel på fusionsparring

Eksempel på fusionsparring

①
②

Figur 29  

Nr. Komponenter

① Valgt billedpar

② Godkendelsesstatus (f.eks., FUSED)

Sådan brugertilpasses fusionsparring

①

Figur 30  

Eksempel på fusionsparring
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Du kan ændre parringen af billedsæt ved hjælp af Edit.

Trin

1.

Vælg Data og åbn rullemenuen Fusion Pairs ①.

2.

Vælg Edit for at åbne funktionen Manual Pairing, og vælg billederne, som
skal fusioneres.

3. Vælg to billedsæt, som skal fusioneres.

4.
Vælg Use this Pair.
BEMÆRK: Vælg Cancel for vende tilbage til den foregående menu. 

5. Luk menuen Data, og gå tilbage til hovedskærmen.

6.

Vælg Calculate/Fusion for at fusionere billedsættene.
BEMÆRK: Indstillingerne varierer afhængigt af den tilstand, der arbejdes i. 

7.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

BEMÆRK: Alle ændringer, der udføres på billedsættet, som parres, medfører ændringer på det
oprindelige fusionsnetværk. Når nye data er tilgængelige, tilføjes de til det eksisterende
fusionsnetværk, og fusionsalgoritmen køres igen. Brugens skal verificere resultaterne. 

For yderligere tekniske oplysninger om standardfusionspar bedes du kontakte Brainlab-support.

Advarsel
Hvis et manuelt defineret fusionspar er i konflikt med andre godkendte fusionspar, eller det
valgte billedsæt opdateres, løser programmet automatisk konflikten ved at overskrive den
eksisterende fusion. Fusionen skal gennemses igen.
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Sådan defineres en tilpasning

Du kan ændre reference-fusionsparret ved hjælp af Align. Dette giver dig mulighed for at definere
den bedste visningsorientering.

①

Figur 31  

Billedretningen ændres eller tilpasningen defineres for det valgte billedsæt ved at følge denne
procedure:

Trin

1.

Vælg Align ① i menuen.

2.

Vælg det billedsæt, som skal definere tilpasningen.

3.

Vælg Confirm.
Visningen tilpasses automatisk.

Eksempel på fusionsparring
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2.8 Afslutning og lukning af Image Fusion

Uafsluttet gennemgang

Figur 32  

Alle fusionsresultater skal accepteres eller gennemgås, før du kan lukke softwaren eller bruge
dem i andre applikationer. Dialogvinduet Review Pending åbner, hvis du forsøger at gå videre
uden først at godkende eller afvise et resultat.

Valgmuligheder

Gå tilbage og godkend de afventende resultater.

Fortsæt uden fusionsgodkendelse.

Godkendelse af fusioner

BEMÆRK: Fusioner skal godkendes, før de kan bruges i andre programmer. 
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Deformationsresultater

①

Figur 33  

Efter godkendelse af fusionen gemmes et korrigeret billedsæt ①, og det originale fjernes fra
SELECTED DATA. Originalen kan stadig vælges i patientarkivet, hvis nødvendigt.

Advarsel
Vælg altid en komplet ”DTI Study” til at deformere DTI-data. Hvis det korrigerede billedsæt
er B0 (som en del af en DTI-dataoptagelse), vil hele DTI-datasættet (FA-kort, ADC-kort) også
blive deformeret.

DTI-datahåndtering

• Vælg altid en DTI-undersøgelse fra dataudvalget i venstre side, i stedet for at vælge B0, FA
eller ADC separat.

• En gyldig DTI-undersøgelse behandles som et bundt i Image Fusion og benævnes ”DTI
Bundle”.

• Alle DTI-bundter behandles på samme måde. Hvis f.eks. et bundt korrigeres, oprettes der fire
nye billedsæt (B0, FA, farvet FA, ADC).

Lagring af data ved nedlukning

Afslut altid din aktuelle opgave, før du lukker programmet. Luk altid softwaren, før
systemet lukkes ned. Data bliver ikke gemt automatisk, hvis systemet lukkes uden at
programmet er blevet afsluttet korrekt.

Afslutning og lukning af Image Fusion
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Sådan lukker du Image Fusion

Trin

1.
Afslut den aktuelle opgave ved at vælge Done.
Image Fusion gemmer dine resultater til senere visning i DICOM-syste-
met.

2.

Vælg Home i funktionsmenuen for at minimere programmet.

3.
Vælg Exit fra startskærmbilledet i Content Manager.
BEMÆRK: Content Manager lukker, og den godkendte fusion gemmes. 
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